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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

4.1.1 Persiapan Penelitian (Pra-lapangan)  

Beberapa aktivitas dalam persiapan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi: 

1. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini meliputi penyusunan Bab 1 hingga Bab 3, 

yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode 

penelitian, serta pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman 

wawancara bagi peneliti. 

2. Pemilihan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 

provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kaitan dengan pemilihan 

lokasi, peneliti mempelajari berbagai referensi dan mengonfirmasi 

pada beberapa informan terkait wilayah di kabupaten TTS yang 

masih menjalankan tradisi melahirkan dan nifas dalam rumah bulat. 

Setelah mempertimbangkan hal-hal seperti kekentalan tradisi, 

ketersediaan subjek, keunikan budaya, latar belakang masalah, serta 

tujuan penelitian, maka peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian di tiga desa, yaitu desa Boti, kecamatan Kie, serta desa 

Putun dan Fat, kecamatan Nunkolo. 
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3. Memilih dan memanfaatkan penterjemah (translator) 

Oleh karena penelitian ini berlangsung di daerah yang tidak begitu 

diketahui peneliti, dan kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan 

bahasa daerah (bahasa Timor), maka peneliti memutuskan untuk 

memilih dan memanfaatkan penterjemah yang dapat membantu 

proses pengumpulan data selama penelitian. Untuk mendapatkan 

penerjemah, peneliti meminta bantuan para dosen di Sekolah Tinggi 

Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang, yang merupakan 

almamater peneliti, untuk mendapatkan rekomendasi penterjemah  

yang dapat membantu peneliti selama penelitian. Oleh bantuan 

tersebut, peneliti kemudian memperoleh dua penterjemah, yang 

telah banyak mengenal lokasi penelitian, fasih berbahasa Timor, dan 

dapat diajak bekerja sama. Setelah peneliti mendapatkan 

penterjemah, kemudian peneliti melakukan diskusi bersama untuk 

menjelaskan secara rinci kebutuhan-kebutuhan data yang ingin 

diperoleh serta rencana kegiatan yang akan dilakukan.  

4. Mengurus perizinan 

Perijinan merupakan suatu prosedur yang wajib diselesaikan oleh 

setiap peneliti dalam kepentingan penelitiannya. Perizinan yang 

diurus oleh peneliti berawal dari surat ijin penelitian oleh Kaprodi 

Magister Sains Psikologi UKSW, yang kemudian dimasukkan ke 

kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu di 

kota Kupang. Dari kantor perizinan provinsi, peneliti memeroleh 

surat untuk dibawa ke kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kabupaten TTS di So‟e. Dari Kesbangpol inilah 

peneliti mendapat surat permohonan izin penelitian ke Kecamatan 

Kie untuk wilayah penelitian di Boti dan Kecamatan Nunkolo untuk 
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wilayah penelitian di desa Putun dan Fat. Dari kedua kecamatan 

tersebut, peneliti menyampaikan surat izin ke masing-masing 

Kepala Desa tempat penelitian.  

5. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Pada saat mengantarkan surat penelitian ke masing-masing desa, 

peneliti sekaligus menjajaki dan menilai medan transportasi yang 

dilalui. Karena penelitian berlangsung pada bulan Desember-

Januari, dengan curah hujan yang tinggi, peneliti perlu mengetahui 

kondisi-kondisi yang dapat saja terjadi di jalan maupun lingkungan 

(tanah longsor, kabut tebal, krisis air, sinyal, listrik dan lain 

sebagainya), sehingga dapat diantisipasi dengan beberapa strategi. 

Selain itu, peneliti juga mengonfirmasi secara langsung kepada 

Kepala Desa tentang ketersediaan subjek yang mencakup ibu 

primigravida dan multigravida yang terdapat di desa tempat 

penelitian, sehingga peneliti dapat mulai menentukan jumlah unit 

amatan dan unit analisis serta aksi yang akan dilakukan dalam 

penelitian.  

6. Persiapan perlengkapan 

Alat-alat yang dipersiapkan oleh peneliti untuk membantu proses 

pengumpulan data adalah lembaran pedoman wawancara, alat 

perekam, alat tulis, buku catatan, dan uang (komponen yang harus 

diisi dalam tradisi okomama saat hendak melakukan suatu kegiatan 

di wilayah Timor).  

7. Mengetahui persoalan etika 

Setelah melakukan diskusi bersama penterjemah dan kepala desa 

maupun tokoh adat di tempat penelitian, peneliti mendapat beberapa 

informasi terkait etika atau prosedur adat yang perlu diperhatikan 
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oleh peneliti selama melakukan penelitian. Peneliti diizinkan untuk 

melakukan observasi, wawancara bahkan berada di tengah-tengah 

subyek untuk dapat mempeoleh informasi dan data selengkap-

lengkapnya. Namun peneliti juga mendapat batasan-batasan tertentu 

yang wajib diikuti. Semua persoalan etika diberitahukan oleh kepala 

desa dan tokoh adat pada pertemuan perdana, dan dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut, penelitian dapat berjalan dengan 

baik.   

 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah semua urusan persiapan penelitian selesai, peneliti memulai 

penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan menemui masing-

masing Kepala Desa untuk mendapatkan subjek di tiap wilayah penelitian. 

Peneliti memulai penelitian dari desa Putun. Peneliti mendapatkan 

informasi bahwa di desa Putun, yang terdiri dari 3 dusun tersebut, di 

dusun 1 terdapat satu orang ibu yang saat ini sedang berada dalam rumah 

bulat bersama bayinya. Oleh karena pertimbangan biaya, waktu, dan 

kesibukan masyarakat, maka penelitian hanya dapat dilakukan di dusun 1 

desa Putun. Data terkait jumlah ibu primigravida dan multigravida di 

dusun 1 yang diberikan oleh Kepala Desa Kepada Peneliti dapat dilihat 

pada Tabel 1: 

 

Tabel 1. Data Ibu Primigravida dan Multigravida di desa Putun 

Jumlah KK 
Jumlah Ibu  Jumlah Ibu  

Primigravida Multigravida 

205 KK 64 Orang 131 Orang  

Sumber: Wawancara bersama Kepala Desa Putun, Bapak Elieser 

Snae/20.12.2017 
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Sebagaimana telah disampaikan metode penelitian yang digunakan 

adalah fenomenologis dan Participation Action Research, maka untuk 

wilayah penelitian desa Putun, peneliti dapat memperoleh tiga subyek, 

terdiri dari satu ibu primigravida dan dua ibu multigravida (dua anak dan 

tujuh anak). Seorang ibu yang sedang berada dalam rumah bulat adalah 

salah satu ibu multigravida.  

Dari desa Putun, peneliti melanjutkan penelitian ke desa Fat yang 

berjarak tiga kilometer. Peneliti bertemu dengan Kepala Desa Fat dan 

mengkonfirmasi hal yang sama terkait jumlah subjek yang dapat terlibat 

dalam penelitian. Sedikit berbeda dengan desa Boti dan Putun, masyarakat 

desa Fat tidak lagi menjalankan tradisi melahirkan dan pasca melahirkan 

bagi ibu dalam rumah bulat. Sebab, peraturan pemerintah yang 

mewajibkan setiap proses persalinan dilakukan di  Puskesmas atau Rumah 

Sakit. Apabila tidak dipatuhi, maka kepada keluarga akan dikenakan 

denda kepada keluarga sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah.  

Selain karena peraturan pemerintah, kehidupan masyarakat desa Fat 

telah beralih pada peningkatan spiritualitas melalui suatu persekutuan 

bernama Ora et Labora, yang juga memiliki ketentuan tersendiri untuk ibu 

yang hamil, melahirkan dan menjalani nifasnya. Masyarakat desa Fat 

lebih mengutamakan iman dan spiritualitas untuk seluruh perawatan dan 

keselamatan ibu pada saat melahirkan dan nifas.  

Desa Fat terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Fat dan Dusun Pio, 

dengan total 232KK. Dusun Fat terdiri dari 4 RT, 111KK, sedangkan 

dusun Pio terdiri dari 5 RT, 121KK.  Oleh karena keterbatasan waktu dan 

biaya, penelitian hanya dilakukan di dusun Fat. Data yang diperoleh 

peneliti dari Kepala Desa Fat terkait jumlah ibu primigravida dan 

multigravida di dusun Fat dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Data Data Ibu Primigravida dan Multigravida di desa Fat 

Jumlah KK 
Jumlah Ibu  

Primigravida Multigravida 

111 KK 21 Orang 82 Orang  

Sumber: Wawancara bersama Kepala Desa Fat, Bapak Imenuel 

Missa/21.12.2017 

 

Dari desa Fat, peneliti melanjutkan penelitian ke desa Boti, 

kecamatan Kie. Di desa Boti, peneliti mendapat ijin dari Kepada Desa 

Boti untuk melakukan penelitian hanya di wilayah Boti Dalam (Sonaf), 

sebab tradisi melahirkan hingga pasca melahirkan dalam rumah bulat 

sudah tidak lagi dijalani oleh masyarakat Boti Luar. Sebaliknya, sebagai 

penjaga tradisi, masyarakat Boti Dalam masih terus mempertahankan 

tradisi tersebut. Bersama tim penterjemah, peneliti melakukan pertemuan 

dengan keluarga raja (Usif Boti), dan menyampaikan rencana penelitian 

yang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan di wilayah Boti 

Dalam. Peneliti juga mengkonfirmasi terkait tradisi bagi ibu dan bayi 

selama nifas dalam rumah bulat, dan ketersedian subyek (ibu primigravida 

dan multigravida) di tempat penelitian. Dari pertemuan tersebut, peneliti 

memperoleh data seperti pada Tabel 3 berikut ini:  

 

Tabel 3. Data Ibu Primigravida dan Multigravida di desa Boti 

Jumlah KK 
Jumlah Ibu  

Primigravida Multigravida 

76 KK 18 Orang 47 Orang  

Sumber: Wawancara bersama Usif Namah Benu/22.12.2017 
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Dari data di atas, peneliti mengkonfirmasi kembali jumlah subyek 

yang dapat ditemui dan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian. 

Karena metode penelitian yang digunakan peneliti adalah fenomenologi 

dan PAR maka peneliti memutuskan untuk lebih mendalami beberapa 

subyek dengan kategori yang mewakili primigravida dan multigravida 

yang terdapat di tiga wilayah penelitian tersebut. 

Di desa Boti peneliti memperoleh tiga subyek, satu ibu 

primigravida, dan dua ibu multigravida (2 anak dan 4 anak). Pada waktu 

penelitian, tidak terdapat subyek yang sedang menjalani masa nifas dalam 

dan observasi partisipatif bersama ketiga subjek tersebut.  

Selain subjek yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, 

peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa, suami atau 

kerabat dekat dan dukun bersalin yang membantu proses persalinan dan 

nifas subyek. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data dan menguji 

keabsahan data. Selain itu juga, penulis mengetahui bahwa peran tokoh 

adat dan Kepala Desa sangat besar dan  penting dalam seluruh rangkaian 

ritual tradisi pengasingan bagi ibu dan bayi dalam rumah bulat.  

Setelah proses pengambilan data awal dilakukan, peneliti 

melakukan penelitian ke masing-masing desa, pada setiap subyek yang 

telah didata dan telah bersedia menjadi partisipan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan triangulasi, dengan mewawancari pihak lain dan juga 

melalui observasi langsung pada seluruh aktivitas kehidupan subyek. 

Kemudian setelah semua data diperoleh, penulis melakukan uji silang data 

dengan memberikan transkrip wawancara kepada subyek untuk dapat 

dicocokkan dengan sumber lainnya.  
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4.2 Tradisi Nifas dalam Rumah Bulat   

4.2.1 Gambaran Tradisi dalam Rumah Bulat di Desa Boti 

Tradisi melahirkan untuk masyarakat suku Timor (Atoni Meto) di 

desa Boti (suku Boti) dapat dijelaskan dengan memisahkan dahulu antara 

suku Boti Dalam dan Boti Luar. Suku Boti Dalam merupakan masyarakat 

suku Boti yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang dengan pola 

hidup yang sangat tradisional. Suku Boti Dalam juga merupakan kaum 

halaik yang masih mempertahankan agama suku atau kepercayaan mereka 

kepada Uis Neno dan Uis Pah. Sedangkan suku Boti Luar, merupakan 

masyarakat yang telah menyatakan imannya dengan memeluk Agama 

Kristen, terbuka dengan berbagai perkembangan teknologi serta terlibat 

dalam berbagai pelayanan kesehatan dengan fasilitas dari Puskesmas.  

Suku Boti Dalam juga masih mempertahankan tradisi melahirkan 

dan nifas dalam rumah bulat, namun tidak dilakukan masyarakat Boti 

Luar.  Tradisi nifas dalam rumah bulat bagi masyarakat/suku Boti Dalam 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Ibu mulai masuk dalam rumah bulat saat ibu mulai merasa sakit akan 

melahirkan dan tanda-tanda akan melahirkan (seperti terasa sakit pada 

perut, air ketuban pecah, terdapat bercak-bercak darah) mulai muncul. 

Saat itu ibu harus segera masuk dalam rumah bulat, kemudian oleh 

dukun bersalin proses melahirkan dapat dilakukan. Proses persalinan 

dilakukan menggunakan alat-alat tradisional dan dengan cara yang 

tradisional pula.  

b. Rumah bulat yang menjadi rumah pengasingan bagi ibu dan bayi pada 

masa nifas, berbentuk bulat, berdiameter 3-4 meter, dan harus dalam 

keadaan tertutup saat ibu dan bayi berada di dalamnya (Gambar 1). 
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Gambar 1. Rumah Bulat (Ume Kbubu) tempat pengasingan ibu dan bayi 

di desa Boti  

 

c. Setelah itu, selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam ibu harus tetap 

berada dalam rumah bulat dan tidak boleh turun dari tempat tidurnya, 

dengan kondisi tidak berpakaian sama sekali (telanjang). Selama itu 

juga tidak diizinkan siapapun untuk datang berkunjung melihat ibu dan 

bayi, bahkan suaminya sekalipun. Bayi suku Boti yang dilahirkan harus 

berada dalam rumah bulat selama 4 bulan dengan hanya menggunakan 

kain selimut. Selama berada dalam rumah bulat tersebut, ibu dan bayi 

menjalani proses se’i (pengasapan) dengan meletakkan arang tepat di 

bawah tempat tidur ibu dan bayi.  

d. Proses tatobi (pengompresan) dilakukan menggunakan air panas 

mendidih agar dapat membersihkan/mengeluarkan darah kotor dari 

dalam tubuh ibu. Air panas yang digunakan untuk tatobi tidak dimasak 

dalam rumah bulat tempat pengasingan ibu dan bayi, melainkan di 

tungku perapian di luar rumah pengasingan, agar keadaan dalam rumah 

bulat tidak semakin pengap dan panas (Gambar 2). 
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Gambar 2. Tungku perapian yang dipakai untuk memasak air panas untuk 

tatobi ibu dalam rumah pengasingan  

e. Berkaitan dengan tradisi ini, ada beberapa upacara yang dilakukan pada 

waktu-waktu tertentu. Misalnya pada waktu usia kehamilan ibu 

memasuki usia ke-5 maka diadakan upacara “pukul kemiri”, yaitu 

tradisi untuk mengetahui jenis kelamin anak yang akan dilahirkan oleh 

ibu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aplikasi tradisional pengganti 

dari penggunaan fasilitas kesehatan USG yang membutuhkan biaya 

lebih banyak. Ritual/upacara „pukul kemiri‟ dilakukan tepat di depan 

rumah bulat oleh Usif (Raja Boti) dengan memukul buah kemiri pada 

sebuah batu. Jika buah kemiri tersebut pecah itu berarti anak yang 

dilahirkan oleh ibu tersebut berjenis kelamin perempuan, sebaliknya 

jika buah kemiri itu tidak pecah berarti anak yang dilahirkan oleh ibu 

adalah laki-laki. Menurut masyarakat Boti Dalam, dan telah 

dikonfirmasi oleh peneliti kepada beberapa informan, tradisi ini tidak 

pernah salah atau meleset sekalipun.  

f. Ada juga upacara yang dilakukan pada saat bayi dibawa keluar dari 

rumah bulat setelah empat bulan lamanya diasingkan. Pada saat itu 

seluruh keluarga dan masyarakat Boti Dalam berkumpul, melakukan 

upacara dengan ritual doa, tari-tarian dan nyanyian untuk menyambut 
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ibu dan bayi. Pada pergelangan tangan bayi dikenakan perhiasan 

gelang muti sebagai tanda bahwa bayi tersebut telah diterima dan 

menjadi bagian dari keluarga besar suku Boti Dalam (Gambar 3 dan 4). 

 

Gambar 3. Bayi dibawa keluar dari Rumah Bulat setelah 4 bulan berada 

dalam Rumah Bulat 

 

Gambar 4. Tari-tarian dalam upacara penyambutan ibu dan bayi setelah 

keluar dari Rumah Bulat 

 

g. Selama berada dalam rumah bulat, ibu hanya boleh mengonsumsi 

jagung bose tanpa boleh dicampur oleh makanan lainnya. Sedangkan 
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bayi, sejak lahirnya harus diberi makan pisang masak, atau uk (tepung) 

jagung yang dimasak seperti bubur. ASI wajib diberikan ibu setiap hari 

sebab itu sangat membantu tumbuh kembang bayi.  

 

4.2.2 Gambaran Tradisi Nifas dalam Rumah Bulat di Desa Putun 

Masyarakat desa Putun, Kecamatan Nunkolo memiliki tradisi nifas 

dalam rumah bulat yang cukup berbeda dari masyarakat suku Boti. Oleh 

karena adanya kebijakan Revolusi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), berupa 

peraturan oleh Gubernur yang mewajibkan setiap proses persalinan harus 

dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit menggunakan tenaga dan 

fasilitas kesehatan, maka setiap proses persalinan untuk para ibu di desa 

Putun dilakukan di Puskesmas Putun. Meskipun demikian, masa nifas ibu 

setelah kembali ke rumah harus dilakukan dalam rumah bulat 

sebagaimana tradisi itu sendiri. Ibu dan bayi harus berada dalam rumah 

bulat selama 30-40 hari. Saat ini telah terjadi banyak pergeseran tradisi, 

sehingga yang dulunya selama 40 hari tersebut ibu sama sekali tidak boleh 

keluar dari rumah bulat, saat ini cara demikian tidak lagi dilakukan. Sejak 

hari pertama berada dalam rumah bulat, ibu sudah bisa keluar-masuk 

untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Namun bayi tetap 

harus berada dalam rumah bulat selama 30-40 hari (tergantung dari 

kondisi bayi).  

Istilah „pengasingan‟ yang ditandai dengan larangan perkunjungan 

atau tidak boleh ada yang menemani ibu dan bayi selama 40 hari dalam 

rumah bulat juga saat ini tidak lagi diterapkan. Sejak hari pertama ibu dan 

bayi berada dalam rumah bulat, sejak saat itu juga rumah tersebut terbuka 

untuk siapapun yang ingin datang melihat si bayi dan ibunya. Hanya saja 
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bayi tersebut tidak boleh dibawa keluar sampai pada saatnya ia boleh 

keluar dari rumah bulat tersebut untuk dibawa ke gereja. 

Ritual tatobi dan se’i terus dijalani ibu selama berada dalam rumah 

bulat. Tatobi (pengompresan) menggunakan air panas diterapkan kepada 

ibu sebanyak dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Tatobi ini 

dapat dilakukan oleh ibu sendiri, oleh suami atau keluarga dekat yang 

berada bersama keluarga pada saat itu. Proses tatobi wajib dilakukan 

secara rutin oleh ibu, dengan benar-benar menekan tubuh pada bagian-

bagian tertentu agar darah kotor dalam tubuh dapat keluar dan tidak 

membuat ibu dapat sakit nantinya.  

Selama berada dalam rumah bulat, ibu hanya boleh mengkonsumsi 

jagung bose yang tidak boleh dicampur apapun, dan makanan lunak 

seperti bubur. Suasana dalam rumah bulat harus tetap hangat agar ibu dan 

bayi tidak merasa kedinginan, sebab wilayah desa Putun berada di daerah 

pegunungan sehingga selalu memiliki cuaca dingin, terutama pada malam 

hari.   

 

Gambar 5. Rumah Bulat di desa Putun 
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4.2.3 Gambaran Tradisi Nifas dalam Rumah Bulat di Desa Fat 

Berbeda dengan tradisi melahirkan dan nifas di desa Boti dan Putun, 

masyarakat desa Fat tidak lagi menjalankan tradisi melahirkan bagi ibu 

dalam rumah bulat. Sebagaimana peraturan pemerintah yang telah 

ditetapkan agar setiap proses persalinan wajib dilakukan di Puskesmas 

atau Rumah Sakit, maka seluruh warga desa Fat sepakat untuk tidak lagi 

membiarkan ibu dan bayi berada dalam rumah bulat, baik pada saat 

melahirkan maupun pasca melahirkan. Selain itu satu faktor yang juga 

berpengaruh sangat kuat terhadap keputusan beralih dari tradisi turun 

temurun tersebut adalah faktor spiritualitas.  

Masyarakat desa Fat saat ini bergabung dalam sebuah persekutuan 

yang bernama persekutuan Ora Et Labora. Persekutuan mereka dilakukan 

seminggu sekali, yaitu pada setiap hari Kamis sore. Kemudian sekali 

sebulan, persekutuan kunci dilakukan di pusat ibadah di Put‟ai, Amnatun 

Utara yang dipimpin langsung oleh pemimpin persekutuan. Dalam ibadah 

kunci tersebut, dilakukan pembinaan kepada setiap anggota persekutuan 

yang hadir dari berbagai desa, agar mereka dapat memimpin persekutuan 

di desa mereka masing bersama jemaat yang ada.  

Persekutuan Ora Et Labora memiliki ketentuan tersendiri bagi ibu 

yang akan melahirkan dan bagaimana ibu menjalani masa nifasnya. 

Selama masa kehamilan para ibu di desa Fat, anggota persekutuan terus 

mendoakan ibu-ibu tersebut dalam waktu sembahyang. Proses persalinan 

oleh ibu dilakukan di Puskesmas, atau jika tidak mampu oleh keluarga, 

maka akan dilakukan di rumah dengan bantuan ibu pemimpin 

persekutuan. Setelah ibu selesai bersalin, anak yang dilahirkan kemudian 

dimandikan lalu didoakan oleh pemimpin persekutuan, lalu dijaga oleh 

ayahnya. Sedangkan ibu yang baru saja melahirkan tersebut, didoakan 
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oleh pemimpin persekutuan, kemudian si ibu harus berjalan kaki menuju 

kali terdekat untuk menbasuh dan membersihkan dirinya dari darah kotor 

maupun luka-luka pasca melahirkannya.  

Masa nifas ibu di desa Fat dijalani dengan melakukan pekerjaan 

rumah tangga seperti biasa. Setelah melahirkan, ibu dapat beristirahat 

sejenak kemudian harus melakukan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci, 

memasak, membersihkan rumah, mengambil air, mengambil kayu, 

berkebun dan lain sebagainya agar semakin banyak darah kotor yang 

keluar dari tubuh ibu.  

Berbeda dengan desa Boti dan Putun yang menggunakan air panas 

untuk tatobi, justru perawatan nifas untuk ibu di desa Fat tidak boleh 

menggunakan air panas, melainkan air dingin. Ibu hanya boleh 

mengonsumsi air dingin dan makanan yang dingin. Selama ibu rutin 

beraktivitas seperti biasa, makan, minum dan mandi tidak menggunakan 

air yang panas, selama itu juga ibu terus didoakan dalam persekutuan 

sehingga ibu dan bayi dapat tetap sehat dan kuat. 

Intinya di sini adalah bahwa masyarakat di desa Fat tidak lagi 

menjalankan tradisi nifas dalam rumah bulat. Oleh karena itu, pembahasan 

penelitian hanya menfokuskan pada hasil penelitian dari dua desa, yaitu 

desa Boti dan desa Putun. Desa Boti (Boti Dalam) dan desa Putun dipilih 

oleh peneliti sebab tradisi pengasingan bagi ibu dan bayi pada masa nifas 

masih dipertahankan oleh masyarakat hingga kini. 

 

4.3     Analisis 

 Moleong (2010) membagi analisis data kualitatif mencakup reduksi 

data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan, penafsiran dan kesimpulan. 

Data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan 
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dokumentasi, kemudian dianalisis sesuai ketentuan metode kualitatif. 

Analisis data dilakukan dengan membuat transkrip tertulis hasil 

wawancara yang telah dikumpulkan menggunakan bantuan alat perekam 

dan catatan pada lembar observasi bersama subjek, serta hasil metode 

PAR. Kemudian peneliti melakukan kategorisasi untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami alur data atau hasil penelitian sesuai kajian 

Psikologi Humanistik Eksistensial.    

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subyek, maka peneliti 

menggunakan nama samaran (bukan nama sebenarnya) menganalisis 

kasus masing-masing subyek. Analisis ini dilakukan dengan membagi dua 

kategori, yaitu primigravida berjumlah 2 subyek dan multigravida 

berjumlah 4 subyek. Peneliti akan mulai dengan membahas deskripsi 

kasus subjek pada kategori primigravida terlebih dahulu. 

  

4.3.1 Deskripsi Kasus Primigravida 1 (Ester) 

1) Latar Belakang 

Subyek berasal dari desa Boti, saat ini berusia 28 tahun, sudah 

menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan. Subyek berasal dari 

keluarga sederhana sebagaimana keluarga Boti pada umumnya. Latar 

belakang pendidikan subyek adalah SMP, dan saat ini bermata 

pencaharian sebagai petani ladang. Subyek dan suaminya merupakan 

warga asli suku Boti (Atoni Meto), hanya saja subyek berasal dari Boti 

Dalam dan suaminya berasal dari Boti Luar. Dalam tradisi perkawinan di 

suku Boti, siapapun yang mengambil perempuan Boti Dalam tidak 

diijinkan membawa perempuan tersebut untuk keluar dan melepaskan 

tradisi yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Hal ini juga 

termasuk dalam tradisi melahirkan dan nifas bagi perempuan Boti dalam 
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rumah bulat. Suami dan keluarga suami wajib turut serta dan mendukung 

segala ritual yang dijalani isterinya sejak masa kehamilan hingga pasca 

melahirkan. 

Subyek menikah pada usia 26 tahun, dan mendapatkan seorang putri 

pada usia 27 tahun. Artinya sampai saat ini subyek baru memiliki satu 

orang anak, dan baru satu kali merasakan proses persalinan dan nifas 

dalam rumah bulat. Oleh karena itu subyek dikategorikan sebagai ibu 

primigravida.  

 

2) Analisis Verbatim 

a. Pengetahuan tentang tradisi 

Subyek merupakan perempuan asli suku Boti, khususnya Boti 

Dalam, sejak kecil hingga dewasa, subyek telah banyak terlibat dalam 

berbagai upacara khas suku Boti. Subyek mengaku telah menyatu dengan 

berbagai pola kehidupan masyarakat Boti Dalam yang terus berupaya 

menjaga tradisi Timor agar tidak bergeser oleh karena perkembangan 

zaman. Subyek hanya dapat berbicara menggunakan bahasa Timor, 

sehingga untuk berkomunikasi dengannya, peneliti memakai bantuan 

penterjemah. Dalam hal pengetahuan tentang tradisi melahirkan bagi ibu 

dalam rumah bulat, subyek menjawab menggunakan bahasa Timor yang 

diterjemahkan sebagai berikut: 

“…..dari kecil saya tinggal dengan orangtua di sini, lahir, 

besar, sekolah, sampai sekarang menikah, melahirkan juga 

disini. Saya juga sudah banyak melihat mama saya melahirkan 

dalam ume kbubu, waktu melahirkan adik saya, terus ikut 

upacara pukul kemiri, lihat ini bidan urut mama punya perut, 

saya su biasa. Kalo su lewat 4 malam pas mama su bisa 

keluar-masuk ume saya biasa jaga saya punya adik, temani 

mama dengan bapa, malam-malam kami dalam ume kbubu. 

Saya juga masak kasi mama jagung bose, karna mama tidak 
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boleh makan sembarang. Saya ambil air untuk tatobi mama 

punya perut, badan, saya ambil kayu untuk tungku dalam ume 

supaya hangat, karena kami disini kalo malam dingin sekali. 

Puskesmas juga jauh, jadi kami melahirkan di dalam ume. Pas 

saya hamil lima bulan, ini ada upacara pukul kemiri depan 

ume, supaya tau saya punya anak ni laki-laki atau perempuan. 

Kemarin pas upacara, itu kemiri yang pukul itu pecah, artinya 

saya punya anak perempuan, dan betul pas lahir dapat anak 

perempuan. Saya juga dapat urut terus dari itu mama tukang 

urut, katanya supaya kalo pas lahir tidak susah karna anak 

posisi sudah benarPas saya mau melahirkan kemarin juga 

mama dengan itu mama urut bantu saya melahirkan dalam 

ume kbubu, sampe 4 malam baru saya keluar.” 

 

Subyek mengetahui dengan sangat baik seluk beluk tradisi bagi ibu 

yang melahirkan nifas dalam rumah bulat. Sekalipun sampai saat belum 

mempunyai anak, subyek belum pernah menjalaninya, tradisi itu jelas 

tidak lagi asing bagi dirinya. Namun ternyata, sekalipun subyek mengaku 

sangat dekat dengan tradisi tersebut,  dirinya tetap menegaskan bahwa, 

mendapat pengetahuan yang lebih lagi ketika dirinya mengalami sendiri 

berbagai ritual sepanjang masa nifasnya dalam rumah bulat. Subyek 

menjelaskan bahwa tetap ada perasaan dan pengalaman berbeda antara 

pihak yang menjalani nifas dalam rumah bulat dan pihak yang hanya 

menolong atau membantu dengan memberi berbagai perlakuan.  

 

“Saya baru rasa sendiri kemarin pas melahirkan dalam ume 

kbubu. Ternyata susah juga pas mau melahirkan. Saya pikir 

karena sering ikuti cerita-cerita juga tidak jauh-jauh dari ini 

kebiasaan, jadi saya juga biasa-biasa saja, tapi ternyata 

setelah melahirkan, terus satu minggu (tujuh malam) dengan 

ini anak dalam ume kbubu, baru saya tau rasanya tidak 

segampang kita lihat begitu saja. Saya jadi tau rasa sendiri, 

itu sakit juga ada di dalam, setengah mati pokonya. Saya 

dapat tatobi pake air mendidih, baru tidak boleh pake apa-apa 
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selama di dalam, ini anak punya bapa juga tidak boleh masuk, 

jadi tau rasanya begitu bagaimana” 

 

Perkataan subyek primigravida di atas menyampaikan sejauh mana 

pengetahuannya tentang tradisi tersebut, dan menyatakan perbedaan 

ketika  dirinya menjadi penonton dan pelaku. Segala macam perlakuan 

dan ketentuan yang wajib dijalani oleh ibu selama masa nifasnya dalam 

rumah bulat dipahami subyek dengan sangat baik, namun semuanya hanya 

sebatas pengetahuan, dan tidak sampai pada aspek afektif (merasakan). 

Hal itu kemudian dipahami sendiri oleh subyek dengan sangat mendalam 

ketika  merasakan sendiri pada persalinan dan nifasnya yang pertama. 

 

b. Pengalaman Psikologis dalam Rumah Bulat  

Saat tanda-tanda akan melahirkan mulai muncul, yaitu adanya 

bercak-bercak darah, terasa sakit pada perut dan pinggang, dan air ketuban 

pecah, saat itu juga subyek harus masuk dalam rumah bulat untuk 

melakukan proses persalinan. Persalinan dibantu oleh dukun bersalin di 

desa Boti yang sudah memiliki pengalaman membantu proses persalinan 

setiap ibu di suku Boti tersebut.  

Subyek mengaku pada saat masuk ke dalam rumah bulat tersebut, 

selain merasakan sakit secara fisik, subyek juga merasa ketakutan. 

Ketakutan tersebut bukanlah pada apa yang harus dijalaninya setelah 

melahirkan nanti, melainkan ketakutan jika dirinya tidak cukup kuat 

menahan sakit bersalin dan itu dapat membahayakan anaknya.  

 

“Saya takuuut sekali kemarin pas mau melahirkan. Karena 

sebelumnya itu kan ini perut dengan pinggang sakit sekali, 

saya takut pas melahirkan nanti lebih sakit. Memang dari pas 

hamil itu saya banyak kerja, supaya melahirkan nanti 

gampang, tapi pas mau melahirkan, ini sakit saya rasa bikin 
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saya takut. Tapi mama dengan ini bidan bilang saya tidak 

usah takut, harus kuat supaya ini anak bisa keluar selamat. 

Jadi saya juga kemarin usaha keras, dan ini anak keluar 

selamat juga” 

 

Setelah proses persalinan selesai, maka tiba saatnya bagi subyek 

berada dalam rumah bulat selama tujuh malam (satu minggu) dan bayinya 

selama 4 bulan. Lamanya ibu berada dalam rumah bulat berbeda untuk ibu 

primigravida dan multigravida. Ibu primigravida harus berada dalam 

rumah bulat pada masa nifasnya selama satu minggu (7 hari 7 malam), 

sedangkan ibu multigravida hanya berada selama empat hari empat 

malam.  

  Subyek mengaku sempat khawatir dan cemas jika anaknya harus 

berada selama 4 bulan dalam rumah bulat. Subyek sama sekali tidak 

khawatir dengan dirinya, namun lebih khawatir akan anaknya yang dapat 

saja sakit jika tidak mendapat perawatan yang baik. Sekalipun subyek di-

tatobi menggunakan air panas mendidih, baginya itu bukan masalah besar 

dan tidak begitu membuat tubuh terasa sakit, sebab itu memang tradisi 

yang harus dijalankan. Namun subyek mengkhawatirkan bayinya yang 

harus terus menghirup asap dalam rumah bulat selama 4 bulan.  

 

“Saya rasa sakit itu iya, memang sakit kalo habis melahirkan 

tu. Ini badan rasa sakit dan lemas sekali. Tapi saya tidak apa-

apa, karena saya masih bisa tahan. Cuma ini saya punya anak, 

waktu dia lahir, kasi mandi dia terus kasi tidur dia dalam ini 

rumah, saya pikir 4 bulan dia disini dengan ini asap nanti 

bagaimana?? Soal dia lahir langsung kasi makan uk atau 

pisang masak itu saya tidak apa juga karena kami semua dulu 

juga begitu, hanya saja disini gelap, tambah asap, dia hanya 

bungkus kain, baru malam-malam nanti dia dingin atau tidak, 

saya takut itu saja. Saya cemas sekali, saya omong ulang-

ulang di mama dengan mama raja, bapa raja, tapi katanya ini 
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anak tetap tidak boleh bawa keluar. Karena ini juga saya 

punya kehamilan pertama, saya ada di ume kbubu kemarin 

satu minggu. Itu hanya duduk di atas tempat tidur saja, tidak 

pake pakian apapun juga hanya selimut ko tutup badan, ini 

arang punya asap panas di bawah tempat tidur, jagung bose 

juga masak di dalam rumah, atau kadang mama masak di luar 

baru antar kasi saya di dalam. Dia punya bapa juga tidak 

boleh masuk, jadi satu minggu itu saya stengah mati, saya 

masi rasa sakit, baru sendiri di dalam, jengkel juga, sakit, 

cemas dengan ini anak, semua rasa ada” 

 

Subyek merasa cemas dengan kondisi anaknya. Meskipun dahulu 

subyek pernah menemani adiknya di dalam rumah bulat dengan kondisi 

yang sama, tetap saja saat mengalami hal itu terjadi pada anaknya sendiri, 

muncul perasaan tidak tenang. Hal itu ditunjukkannya dengan memberi 

reaksi-reaksi emosional yang sensitif, baik kepada suami maupun keluarga 

dan kerabat yang datang berkunjung. 

 

“Saya sempat marah kemarin. Saya marah dengan mama, 

dengan suami juga saya marah. Tapi saya tau kalo marah 

bagaimana juga tetap ini anak tidak boleh keluar. Satu minggu 

saya di dalam ume kbubu, saya tidak banyak bicara, apalagi 

hanya bisa duduk dan tidur saja di atas tempat tidur, tidak 

boleh turun. Kalo butuh apa-apa cuma bisa panggil mama 

atau sodara perempuan sapa yang ada di dekat pintu yang 

masuk untuk bantu. Jadi saya juga bicara hanya kalo mau 

butuh sesuatu saja, saya tidak terlalu cerita banyak, karna 

kalo saya omong, nanti ini orang-orang omong banyak lagi, 

jadi biar saya diam saja. Kasi ASI ini anak, main dengan dia 

di tempat tidur, gendong dia, begitu-begitu saja. Sampe su 

lewat satu minggu yang saya sudah bisa pake pakian seperti 

biasa, su bisa keluar masuk juga, saya punya suami su temani 

di dalam, itu juga awal-awal saya masi tidak banyak bicara, 

saya juga tidak terlalu nafsu makan, malam makan, tapi saya 

pikir ini anak kalo saya tidak makan nanti ASI dia bagaimana. 

Karna saya su bisa keluar masuk, saya juga harus kerja, dia 

punya bapa pergi kebun, dia punya mau tidak pergi kebun biar 
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bisa dengan ini anak saja dalam ume kbubu, tapi karna saya 

juga masih jengkel, masih khawatir, saya tetap bilang biar 

saya saja yang dengan ini anak dalam sini, bapa pergi kebun 

saja sudah. Saya cepat sekali marah, apalagi pas liat ini anak 

muka mulai merah, trus sedikit batuk, itu saya su panik, saya 

panggil mama, panggil semua yang disitu untuk liat, mama 

selalu bilang tidak apa-apa, dia mau tambah besar itu. Hari-

hari dengar kata-kata begitu terus, bikin tambah jengkel, jadi 

saya pilih temani terus ini anak dalam sini, mereka mau 

datang liat na liat, tapi saya su malas keluar” 

 

Menurut Kartono  (2007) setelah anak lahir, anak dirasakan sebagai 

objek kasih sayang yang  terpisah dari ibu. Perasaan terpisah dan bahagia 

juga disertai dengan berbagai  macam kecemasan seperti akan 

keselamatan bayi jika ditinggalkan sendiri, kecemasan tidak dapat 

menyusui dan perawatan yang baik untuk bayi, bayi sakit,  dan jatuh. 

Pernyatan subyek di atas menunjukkan bagaimana dirinya bereaksi 

secara emosional ketika kecemasan dan ketakutan berada dalam rumah 

bulat tersebut melanda dirinya dan bayinya. Dari sini dapat diketahui, 

bagaimana kemudian kecemasan tersebut membentuk suatu tanggung 

jawab pada diri subyek untuk sepenuhnya menjadikan dirinya sebagai 

seorang ibu. Tanggung jawab tersebut diawali dengan kesadaran diri, 

bahwa sesungguhnya subjek sedang berada dalam suatu kelindan bahwa 

dirinya bertanggung jawab penuh untuk melindungi diri sendiri dan 

anaknya, sebab tidak ada yang dapat menolong keduanya.  

 

“Saya tau betul kalo kami punya keberadaan sekarang karena 

memang tradisi orang Timor adalah seperti itu. Saya bukan 

satu-satunya yang alami ini, tapi su banyak orang-orang lain 

yang alami hal yang sama seperti saya. Tapi saat lihat ini 

anak, liat dia punya mata, hidung, mulut, pegang dia punya 

tangan, kaki, gendong dia, saya benar-benar tidak mau kalau 

dia sampe sakit. Makanya selama dalam itu ume kbubu, saya 
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makan baik, supaya dia asi juga baik, saya jaga dia, atur ini 

arang kayu di tungku supaya asap tidak terlalu banyak, arang 

yang di bawa tempat tidur juga supaya tidak terlalu panas. 

Kalo saya ada tatobi, saya minta mama datang masuk dengan 

dia punya bapa juga, supaya saya bisa sambil liat-liat dia. 

Saya upaya supaya saya bisa cepat kuat, ini darah kotor 

bersih benar-benar sudah supaya tidak terlalu khawatir 

dengan dia”  

 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subyek untuk mengatasi 

kecemasan dan melindungi anaknya adalah bentuk tanggung jawab yang 

muncul dari dalam diri seorang ibu. Hal ini tentu bermakna tersendiri bagi 

subyek sehingga terus berusaha mendapatkan eksistensinya sebagai 

seorang ibu saat bersama anaknya dalam rumah bulat tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana subyek menciptakan makna bagi dirinya saat 

itu. 

 

“Saya sadar benar bahwa ini tradisi tidak bisa tolak, saya juga 

tidak mau tolak, karna kami dari dulu su begini, orangtua bilang 

semuanya untuk baik, saya liat dan saya percaya. Cuma yahhh, pas 

alami sendiri memang ada rasa-rasa takutnya juga. Jadi saya pikir, 

daripada pusing, marah jengkel, mau paksa bawa keluar ni ju tidak 

bisa, ya sudah, jaga ini anak baik-baik dalam ini ume kbubu sudah, 

su tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak ada pilihan selain, sayang 

benar-benar, jaga, biar saya yang sakit, yang penting ini anak tidak 

sakit. Saya harus jadi ibu, karna saya sekarang sudah jadi ibu, dia 

punya bapa mau jaga itu memang harus, tanggung jawab, tapi saya 

rasa saya harus lebih jaga dia dari dia punya bapa, karna saya dia 

punya mama yang melahirkan dia, dan sama-sama dengan dia 

dalam ini ume kbubu”.  

 

Inti dari keberadaan atau eksistensi ibu Ester sebagai subyek 

primigravida selama menjalani nifas dalam rumah bulat adalah subyek 

benar-benar mendapatkan suatu panggilan sebagai seorang ibu yang harus 

melindungi anaknya. Subyek tidak punya kesempatan menyusun rencana-
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rencana tindakan pertolongan, tapi harus langsung bertindak, mulai dari 

hal-hal sederhana yang dapat dilakukan. Bahkan dari pemaparan di atas, 

diketahui bahwa semua yang dilakukan oleh subyek adalah tindakan-

tindakan pencegahan, bukan tindakan mengatasi. Artinya, dalam 

eksistensinya sebagai seorang ibu, subyek berupaya mencegah kondisi-

kondisi buruk yang dapat saja menimpa diri dan bayinya. Semua itu 

dilakukan sebab subyek telah menyadari kecemasannya, kemudian 

memutuskan untuk membangun tanggung jawab dan memberi makna atas 

apa yang sedang dialami.  

 

c. Masalah-Masalah yang Dihadapi Selama Masa Nifas dalam 

Rumah Bulat 

Berada dalam rumah bulat pada masa nifas bukanlah hal baru bagi 

masyarakat suku Timor, khususnya untuk suku Boti Dalam, suku penjaga 

tradisi. Kehidupan sehari-hari mereka saja sudah berlangsung di dalam 

rumah yang sempit. Keadaan seperti ini diakui oleh subyek bahwa tidak 

terlepas dari berbagai masalah, yang dapat diidentifikasi sebagai masalah 

secara fisiologis, psikologis dan sosial. 

 

   “Waktu dalam rumah bulat satu minggu itu saya tidak boleh 

keluar, di dalam rumah situ juga tidak pake pakaian apa-apa, 

telanjang saja, baru bungkus dengan kain selimut. Dia punya 

bapa tidak boleh masuk, pokonya laki-laki tidak boleh ada yang 

masuk. Yang boleh temani hanya mama dukun atau tidak saya 

puny mama, atau nyadu perempuan. Saya tidak boleh turun 

dari itu tempat tidur selama satu minggu. Jadi kalo ada perlu 

macam mau makan, kencing atau buang air besar, harus minta 

tolong orang yang ada disitu. Karena tidak banyak bergerak, 

dalam rumah kecil saya punya badan sering sakit. Ini pinggang 

sakit, leher dengan pantat juga sakit. Stenga mati bergerak di 
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dalam ume. Mau makan bose juga tidak bisa ambil sendiri, 

pokonya tidak banyak bergerak jadi badan sakit” 

 

“Saya jadi cepat marah, jadi kalo minta mama tolong ambil 

apa atau buat apa begitu su omong dengan nada tinggi, bukan 

marah juga cuma karena badan sakit, tambah tatobi pake air 

panas mendidih lagi. Kadang saya menangis juga karena tidak 

biasa kena air panas mendidih di badan, di perut baru tekan 

kuat-kuat, rasanya pedis, panas, tidak sampe melepuh hanya 

sakit ini badan. Itu saya sedih, menangis, makanya kalo omong 

dengan orang di dalam juga jadinya hanya marah-marah saja. 

Itu bikin saya punya nyadu dong juga balik marah-marah saya. 

Mereka bilang ini supaya saya cepat sembuh, tambah kuat, 

badan juga kuat tidak sakit. Kadang kami sampe adu mulut, itu 

juga yang bikin saya tambah lemas saja” 

 

Masalah-masalah yang kemudian ditemui melalui pengalaman 

subyek selama berada dalam rumah bulat banyak bercerita tentang sakit 

secara fisik dan beberapa reaksi emosional yang menunjukkan masalah 

psikologis. Hal-hal tersebut kemudian menimbulkan amarah dan 

berdampak terhadap relasi dengan orang lain.  

Dalam hal ini, peneliti juga menanyakan tentang bagaimana 

persoalan ekonomi dan budaya mempengaruhi keberadaan keluarga 

subyek, khususnya saat menjalani tradisi dalam rumah bulat tersebut. 

Subyek mengatakan bahwa secara ekonomi, masyarakat suku Boti tidak 

pernah berkekurangan. Masyarakat suku Boti semuanya memiliki ladang 

yang diusahakan secara bersama-sama dan dinikmati hasilnya secara 

bersama-sama pula. Interaksi sosial mereka justru lebih banyak terjadi 

saat mereka bercocok tanam di kebun bersama, atau berkumpul dalam 

upacara-upacara adat, maupun kegiatan menghasilkan bahan tenun dan 

lain sebagainya.  
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“kalau makan, selama dalam ume kbubu kan hanya boleh 

makan bose, itu kami punya bose banyak tidak pernah habis. 

Bose juga sudah tumbuk memang dari waktu masih hamil jadi 

tinggal masak saja. Kami kalo beras memeang beli di pasar, 

tapi ubi, pisang, jagung, sayur, semua ada di kebun. Makanya 

tiap hari itu kami banyak di kebun. Kami tidak kurang makan, 

itu saja sudah cukup. Ekonomi tidak pernah jadi masalah, 

karena kami juga tidak banyak kebutuhan yang macam-macam. 

Mau butuh apa-apa tinggal kerja dan buat sendiri. Banyak 

orang dari luar datang beli sarung, selendang, yang kami buat, 

kami tidak kurang” 

 

Subyek mengaku bahwa sekalipun banyak masalah, khususnya yang 

secara pribadi dirasakan oleh dirinya (dengan berbagai macam rasa sakit) 

dirinya tetap mendapat perhatian yang baik dari suami, keluarga dan 

masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana sederhananya kehidupan 

suku Boti yang selalu mengutamakan kebersamaan dan tolong menolong 

satu dengan yang lain. Suami subyek pun memberikan perhatian yang 

baik kepada isteri dan anaknya yang saat ini baru berusia setahun. 

Menurut pengamatan peneliti, kondisi subyek dan anaknya saat ini sehat 

dan kuat.  

Subyek mengatakan bahwa setelah dirinya dan bayinya dibawa 

keluar dari rumah bulat, subjek diizinkan untuk melakukan pemeriksaan 

lebih lanjut ke posyandu maupun puskesmas terdekat. Hal ini berlaku 

untuk semua masyarakat Boti Dalam tanpa ada konsekuensi dari tokoh 

adat, dalam hal ini Raja Boti sendiri. Namun subyek sendiri tidak 

melakukan pemeriksaan menggunakan layanan dan fasilitas kesehatan. 

Subyek mengaku bahwa hal tersebut bukan karena masalah ekonomi 

ataupun jarak menuju puskesmas yang jauh, hanya saja subyek sendiri 

sudah sangat percaya dengan berbagai perawatan tradisional yang 

diterapkan oleh masyarakat suku Boti. Subyek menambahkan bahwa  
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setelah menjalani proses tatobi dan se’i dalam rumah bulat, dirinya merasa 

lebih kuat, tidak lagi merasakan sakit pada tubuhnya dan sudah dapat 

beraktivitas seperti biasa dengan baik.  

“setelah dari ume kbubu kami boleh periksa ke posyandu. Tapi 

saya kemarin setelah keluar, ini anak juga sudah keluar dari 

ume kami tidak periksa kesana. Mama dukun bilang ini anak 

sehat, tidak sakit jadi saya juga tidak bawa dia ke posyandu. 

Sekarang juga saya rasa sudah kuat, sudah bisa kerja seperti 

biasa lagi. Memang tatobi dengan se’i panas tapi itu untuk baik 

dan saya juga sudah rasa sendiri itu” 

 

Pernyataan subyek di atas menjelaskan bagaimana subyek 

mendapatkan manfaat perawatan tradisional selama nifas dalam rumah 

bulat tanpa mempermasalahkannya dan pada akhirnya menerima itu 

dengan baik.  Sehingga masalah yang diidentifikasi terjadi pada subyek 

selama berada dalam rumah bulat adalah masalah fisiologis yang ditandai 

dengan berbagai rasa sakit secara fisik, masalah psikologis yaitu perasaan-

perasaan kesedihan, dan reaksi-reaksi emosional negatif.  

 

d. Kebutuhan atas Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

diidentifikasi kebutuhan subyek (dalam hal ini ibu Ester) untuk mengatasi 

masalah tersebut. Subyek mengatakan bahwa banyak sekali persiapan 

yang telah dilakukan oleh dia dan suaminya saat masih dalam masa 

kehamilan. Persiapan-persiapan tersebut seperti mempersiapkan 

kebutuhan-kebutuhan saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam rumah 

bulat nantinya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa pasokan air 

yang diambil dan ditaruh dalam beberapa wadah besar, kayu bakar yaitu 

kayu pohon kasuari dan kesambi, jagung bose yang ditumbuk, buah 

kemiri, selimut ibu dan bayi, dan beberapa keperluan lainnya. Hal ini 
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merupakan kebiasaan hidup yang terus menerus dilakukan saat ibu 

maupun calon ibu sedang berada  dalam siklus maternal (hamil-bersalin-

pasca persalinan). Secara turun-temurun hal tersebut terus dilakukan 

sehingga masyarakat sangat memahami kebutuhan mereka sendiri pada 

masa-masa tersebut. Persiapan ini dilakukan sebagai suatu bentuk solusi 

untuk menjawab kebutuhan yang diperlukan ibu saat berada dalam rumah 

bulat dan untuk meminimalisasi masalah yang terjadi.  

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat bersama-sama 

dengan subyek Ester, peneliti mendapatkan bahwa pengalaman-

pengalaman subyek terkait tradisi nifas dalam rumah bulat tersebut sudah 

cukup membantu dirinya saat harus mengalami sendiri hal tersebut. 

Namun sebagaimana disampaikan di atas tentang masalah yang dialami, 

subyek sendiri mengakui bahwa ia memiliki pergumulan tersendiri untuk 

mengatasinya. 

 

“waktu dalam ume dan tidak boleh keluar, saya memang agak 

kesusahan, sakit dan gampang sekali marah. Saat itu saya ingin 

cepat sudah keluar dengan ini anak dari rumah bulat. Memang 

kebutuhan semua ada, hanya saja kondisi di dalam ume yang 

bikin stengamati bergerak. Saat itu saya hanya butuh tidak 

sendiri di dalam itu ume. Saya mau ada ini anak punya bapa, 

atau saya punya mama yang sepanjang hari temani saya dalam 

itu ume, supaya saya tidak harus panggil ato teriak sana sini 

kalo perlu apa-apa. Saya hanya tidak mau sendiri dengan ini 

anak di dalam ume, saya mau ada orang lain, yang bisa 

becerita, bantu saya dengan ini anak di dalam. Pas malam 

gelap, dingin, saya mau ada orang lain disini yang temani” 

 

Hal yang sama juga diketahui oleh peneliti melalui wawancara 

bersama Mama Raja suku Boti, yaitu bahwa selama empat malam ibu 

berada dalam rumah, ibu tidak boleh turun dari tempat tidur, tidak boleh 

menerima kunjungan, serta tidak boleh ditemani selama 24 jam. Artinya, 
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orang lain dalam hal ini dikhususkan hanya untuk perempuan, seperti ibu, 

saudara perempuan ataupun dukun yang membantu persalinan, hanya 

diizinkan masuk jika ibu dalam rumah bulat tersebut memerlukan sesuatu. 

Jika kebutuhannya telah terpenuhi, maka pengunjung tersebut harus keluar 

dan meninggalkan ibu serta bayinya sendiri.  

Dari perkataan subyek di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa 

salah satu kebutuhan ibu dalam rumah bulat adalah adanya kehadiran 

orang lain sehingga ibu dapat berbagi beban dan cerita kesakitan yang 

dialaminya. Hal ini dapat saja membuat ibu merasa lebih lega dan lebih 

sejahtera dalam melewati masa nifasnya dalam rumah bulat.    

 

e. Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologi, Spiritual dan 

Biologis 

Tradisi pasca melahirkan dalam rumah bulat tidak terlepas dari 

sistem interaksi sosial, budaya, psikologis, spiritual dan biologis 

masyarakat, khusunya para ibu yang menjalaninya. Tradisi ini sendiri 

sudah merupakan bagian dari sistem interaksi sosial budaya yang 

kemudian memberikan pengalaman psikologis bagi si ibu, dan 

mempengaruhi kondisi ibu secara biologis. Selain itu dalam tradisi ini 

juga terkandung nilai-nilai spiritualitas yang dipercaya oleh masyarakat 

Boti Dalam. 

Dalam ketentuan adat, pada waktu-waktu tertentu beberapa hal 

perlu dilakukan oleh keluarga dari ibu yang sedang berada dalam rumah 

bulat. Misalnya setelah bersalin dan ari-ari sudah dikeluarkan oleh dukun 

yang membantu persalinan, ari-ari tersebut tidak dikubur melainkan 

digantung dalam rumah bulat tepat di atas tungku api dengan arang terus 

menyala dan berasap. Ari-ari tersebut terus berada dalam rumah bulat 
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selama 4 hari-8 hari (tergantung kondisi bayi, sudah kuat fisiknya atau 

belum), barulah ari-ari dapat dibawa keluar untuk digantung pada pohon 

kesambi, dan ayah kandung si bayi yang harus melakukannya. Pohon 

kesambi yang dipakai untuk menggantung ari-ari pun bukan sembarang 

pohon melainkan pohon yang telah ditentukan sebelumnya oleh keluarga 

sebelum anak dilahirkan. Setelah itu si ayah kembali untuk 

menyampaikan kepada isteri bahwa isterinya sudah dapat keluar dari 

rumah bulat tersebut sebab ari-ari anaknya sudah selesai digantung.  

 

“karena ini pertama kali saya melahirkan, jadi saya ada 

dalam ume kbubu selama satu minggu. Kami di sini ari-ari 

tidak kubur, tapi tutup dengan abu rao terus gantung di dalam 

ume kbubu pas di atas tungku supaya tetap hangat. Su satu 

minggu pas saya su ma keluar baru dia punya bapa bawa ini 

ari-ari pigi gantung di pohon kesambi. Pas dia kembali baru 

ada upacara dan saya sudah bisa keluar dari ume kbubu.” 

 

Pohon kesambi dianggap sebagai pohon sakral bagi masyarakat Boti 

Dalam yang dipercaya sebagai penguat kehidupan mereka. Setelah  ayah 

si bayi kembali dari menggantung ari-ari, keluarga dekat kemudian 

diundang untuk berkumpul, makan dan minum, serta bersukacita bersama 

keluarga yang berbahagia. Setelah itu, keluarga menunggu sampai 4 

bulan, hingga hari saat bayi dibawa keluar dari rumah bulat, mereka 

datang berkumpul lagi dengan membawa apa saja yang dapat dibawa, 

seperti bahan makanan (beras, ubi, pisang, jagung), kemudian aksesoris-

aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, sarung, selendang, dan lain-lain 

untuk melakukan upacara bersama, kemudian membunuh seekor babi 

betina yang berwarna hitam untuk kemudian dimasak dan dimakan 

bersama seluruh keluarga.  
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Ada juga upacara yang dilakukan saat hari keempat bayi berada 

dalam rumah bulat. Bayi tersebut dibawa ke depan pintu, kemudian 

keluarga memukul gong dan menari di depan rumah bulat tersebut. Pada 

saat itu kepada bayi diberi tanda sebuah benang putih yang diikat pada 

tangan/kakinya, dan harus diikat oleh saudara laki-laki dari ibu 

kandungnya. Hal ini dilakukan sebagai tanda perkenalan kehidupan baru 

bayi di tengah-tengah keluarga Boti. Lalu upacara diadakan lagi pada hari 

saat bayi dibawa keluar dari rumah bulat (setelah 4 bulan). Keluarga 

kembali berkumpul, kemudian melakukan upacara, dan pada saat itu 

benang putih yang dulunya diikat pada bayi, kemudian dilepas dan diganti 

dengan perhiasan gelang yang menampakkan bahwa si bayi telah menjadi 

bagian dari keluarga Boti Dalam. Saat itu bayi sudah dapat dibawa keluar 

dari rumah bulat dan dibawa berkunjung ke rumah-rumah keluarga. Ini 

merupakan bentuk sistem interaksi sosial budaya terkait tradisi pasca 

melahirkan dalam rumah bulat di suku Boti.  

 

4.3.2 Deskripsi Kasus Primigravida 2 (Magdalena) 

1) Latar Belakang 

Subjek (ibu Magdalena) berasal dari desa Putun, dan merupakan 

keturunan suku Amnatun, wilayah Amnatun Selatan. Saat ini subyek 

berusia 29 tahun, sudah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan. 

Subyek dan suaminya berasal dari sub suku yang sama, dan juga daerah 

yang sama yaitu desa Putun, kecamatan Nunkolo, sehingga saat ini 

keduanya menetap di sana. Latar belakang pendidikan subyek adalah 

SMP, dan saat ini bermata pencaharian sebagai petani ladang. Subyek 

menikah tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-25, dan mendapatkan 

seorang putri pada usia yang sama juga. Sampai saat ini subyek baru 
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memiliki satu orang anak, yang sudah berusia 4 tahun, dan baru satu kali 

merasakan proses persalinan dan nifas dalam rumah bulat. Oleh karena itu 

subyek (ibu Magdalena) dikategorikan sebagai ibu primigravida.  

 

2) Analisis Verbatim 

a. Pengetahuan tentang Tradisi 

Subyek dilahirkan dan dibesarkan di desa Putun dan kedua 

orangtuanya merupakan warga asli desa Putun, begitupun keluarga 

suaminya. Sejak kecil subyek telah terbiasa dengan berbagai tradisi yang 

dijalankan oleh masyarakat desa Putun, khususnya kebiasaan-kebiasaan 

hidup orang Amnatun. Salah satunya adalah tentang melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam rumah bulat bagi setiap perempuan Timor. Subyek 

sendiri mengaku telah terbiasa dengan tradisi tersebut, meskipun telah 

banyak terjadi perubahan. Misalnya, dahulu ibu dan bayi harus berada 

dalam rumah bulat selama 40 hari tanpa boleh keluar sama sekali dari 

rumah bulat, dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Namun, saat ini, 

ketentuan 40 hari tersebut tidak lagi berlaku, sebab sejak hari pertama ibu 

masuk ke dalam rumah bulat, ibu sudah dapat keluar-masuk dan 

beraktivitas seperti biasa. 

 

“Saya sudah kenal ini tradisi. Ini kami punya kebiasaan orang 

Timor. Memang sudah banyak berubah, tapi kalo mau 

dihilangkan itu tidak mungkin, karena ini tradisi turun temurun, 

orangtua semua percaya, kami juga percaya, ibu dalam rumah 

bulat itu baik untuk ibu dan dia punya anak. Saya tahu dan 

mengerti dengan baik ini tradisi bagaimana” 
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Apa yang disampaikan oleh subjek terkait tradisi ini tidak jauh 

berbeda dengan gambaran tradisi yang telah dijelaskan oleh peneliti pada 

bagian sebelumnya.  

Beberapa perubahan yang terjadi terkait tradisi ini pada dasarnya 

telah banyak menolong dan menyelamatkan ibu, baik dari dampak sakit 

penyakit maupun masalah psikologis. Apalagi jika para pelaku, dalam hal 

ini perempuan asli suku Timor telah memandang hal tersebut sebagai hal 

yang biasa dan melekat dengan kehidupan sosial mereka sebagai 

masyarakat berbudaya.  

 

b. Pengalaman Psikologis dalam Rumah Bulat  

Subyek mengatakan bahwa sekalipun hal ini terjadi pertama kali 

bagi dirinya untuk merasakan sendiri berada dalam rumah bulat pada 

masa nifas, dirinya sama sekali tidak merasa takut dan cemas, baik tentang 

dirinya maupun tentang bayinya. Subyek mengaku mengalami banyak 

sekali pertolongan dalam proses persalinannya, sebab subjek berada dalam 

kondisi yang sangat lemah secara fisik. Proses persalinan dilakukan di 

puskesmas, dan saat kembali ke rumah, barulah subyek dan bayinya 

menjalankan perawatan nifas dalam rumah bulat. Bagi subjek selain 

kondisi fisiknya yang sangat lemah saat hendak bersalin, hal-hal yang 

dirasakan pasca persalinannya bukanlah sesuatu yang buruk. Subyek 

sangat percaya dan bahkan mendukung apapun yang harus dijalaninya 

beserta bayinya dalam rumah bulat. 

 

“waktu mau melahirkan kemarin saya terlalu lemah. Ibu bidan 

sampe khawatir karena ini harus melahirkan normal, tapi saya 

nya yang sakit. Pas itu saja, sampe dengan proses melahirkan 

itu yang stenga mati. Saya rasa lemas, dan sakit sekali. Habis 

melahirkan juga saya sempat pingsan, karena terlalu lemas. 
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Waktu sadar, baru saya liat ini anak su lahir, saya pung 

senang, saya terimakasih di Tuhan Yesus. Ini anak sehat, 

selamat, saya sudah tidak pikir lagi yang sakit, semuanya 

rasanya hilang, hanya ada senang saja” 

 

Selama kurang lebih satu bulan subyek bersama bayinya dalam 

rumah bulat. Subyek mengaku tidak banyak mendapatkan masalah berarti 

sehingga kemudian menyusahkan diri subyek maupun suaminya selama 

berada dalam rumah bulat tersebut. Hal ini disebabkan subyek dengan 

segenap hatinya menjalankan semua perawatan seperti tatobi dan sei serta 

segala ketentuan untuk bayinya tanpa memandang sebagai sebuah beban. 

Sebisa mungkin subyek membebaskan diri dari pikiran-pikiran negatif, 

seperti sakit yang dapat dialami bayi, kondisi rumah yang terus berasap 

dan gelap, dan lain sebagainya. Jika bayinya sakit, subyek hanya perlu 

merawatnya, meminta bantuan bidan, atau keluarga dekat untuk 

membantu sehingga bayinya dapat sembuh.  

“saya tidak takut, sekalipun ini pengalaman pertama saya, saya 

tidak mau pikiran dengan itu. karna selama ini semuanya baik-

baik saja. Kita punya mama-mama semua disini tatobi juga, 

anak-anak semua lahir langsung di ume kbubu, jadi mau takut 

apa. Apalagi kan saya tidak terus-terus di dalam ume kbubu, su 

bisa kerja, keluar masuk, banyak yang datang liat main-main 

dengan ini anak juga. Dari hami saya su siap jadi mama, tidak 

perlu ada yang ditakutkan, jalan saja, buat saja. Sampe keluar 

setelah 1 bulan juga ini anak sehat-sehat saja. Saya bawa ke 

puskesmas juga ibu bidan bilang dia sehat” 

 

Pernyataan subyek di atas menggambarkan bahwa emosi positif –

lah yang menjadi reaksi emosionalnya selama berada dalam rumah bulat. 

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dalam pengamatan saat melakukan 

wawancara dengan subyek. Subyek terlihat sangat antusias dan 

bersemangat pada saat menceritakan pengalaman nifasnya dalam rumah 

bulat. Anak yang kini berusia 4 tahun pun nampak sehat dan kuat, bahkan 
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sudah dapat melakukan aktivitas berat seperti mengangkat air dan 

mengambil kayu dalam jarak cukup jauh.  

Selain dari pengalaman dalam rumah bulat, subyek menambahkan 

bahwa jikalau nantinya ia diberkati mendapatkan anak yang kedua, 

subyek akan berusaha lebih baik dari kehamilan pertamanya. Kondisi 

seperti sakit dan daya tahan tubuh yang lemah saat melahirkan pertama 

kalinya, akan diupayakan agar tidak terjadi pada kehamilan dan 

persalinannya yang kedua.    

 

c. Masalah yang Dihadapi Selama Nifas dalam Rumah Bulat  

Sejalan dengan pengalaman psikologis yang disampaikan 

sebelumnya, subyek mengatakan bahwa tidak banyak masalah yang 

dirasakan sendiri maupun keluarganya. Hanya saja, karena masa nifasnya 

dijalani di tengah-tengah keluarga suami (bersama mertua), subyek 

sempat berpikir untuk tidak menyusahkan kedua mertuanya tersebut. Hal 

ini membuat subyek mengerahkan seluruh kekuatannya, untuk melakukan 

apa yang dapat dilakukan. Subyek mempersiapkan segala kebutuhan 

nifasnya sejak masa kehamilan, yang juga dilakukan bersama sang suami 

dan keluarga.  

Subyek mengaku beberapa kali menjumpai hubungan yang tidak 

baik antara mertua dan anak mantunya di tengah keluarga suami, dapat 

berakibat buruk dalam masa nifasnya. Oleh karena itu, subjek berupaya 

untuk tidak menciptakan suasana ataupun hal-hal negatif yang dapat saja 

menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga.  

“masa nifas saya jalani di tengah keluarga suami, dengan 

pertolongan suami dan bapa, mamanya. Saya orang yang tidak 

mau bikin susah orang lain. Saya susah tidak apa-apa, yang 

penting jangan orang lain, apalagi ini saya punya bapa dengan 

mama. Jadi saya tidak mau sakit, dan saya juga jaga supaya ini 
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anak tidak sakit. Karna saya sering lihat, banyak mama mantu 

yang marah-marah ana mantu pas dia baru habis melahirkan, 

karna tidak liat anak, tidak tau urus bagemana, dan itu hanya 

bikin ini anak dengan dia punya mama tambah sakit saja. Saya 

tidak mau begitu, jadi saya jaga diri, ajag anak supaya kami 

dua tidak sakit, sehat terus sampe keluar” 

 

Kecemasan tentang akan menimbulkan hubungan yang renggang 

antara subyek dan keluarganya, diiringi dengan suatu mekanisme 

pertahanan diri yang baik dari subyek sendiri. Oleh karena menyadari hal 

buruk tersebut, maka subyek mempersiapkan dirinya agar jauh dari 

masalah-masalah yang dapat timbul.  

  

d. Kebutuhan atas Masalah   

Kebutuhan-kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, 

ataupun ketersediaan air dan kayu, semuanya telah dipersiapkan subyek 

bersama suami sejak masa kehamilannya. Hal ini merupakan suatu 

kebiasaan yang terus dilakukan secara turun temurun dalam siklus 

kehamilan hingga pasca melahirkan bagi semua perempuan Timor di 

manapun berada. Sehingga secara fisik, kebutuhan-kebutuhan ibu dalam 

rumah bulat tidak lagi menjadi masalah. 

Dalam hal kebutuhan psikologis, hal paling diperlukan oleh ibu 

pada masa nifas dalam rumah bulat adalah bagaimana caranya dapat 

berbagi dengan orang lain, dan mendapatkan pertolongan jikalau 

sekiranya terjadi hal yang buruk pada dirinya maupun si bayi. Hal ini pun 

telah tertolong oleh perubahan tradisi yang tidak lagi mewajibkan 40 hari 

tanpa keluar dan tanpa kunjungan dari orang lain. Hal ini diakui sendiri 

oleh ibu Magdalena sebagai salah satu hal yang sama sekali tidak 

membuat subyek cemas dan takut saat berada dalam rumah bulat bersama 

bayinya sebab subyek merasa tidak ada beda dengan kehidupan sehari-
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hari saat subyek tidak sedang hamil. Subyek tetap dapat bekerja, dapat 

bercerita dengan orang lain, tidak harus sendirian dan merasa sepi, jenuh, 

bosan, cemas atau takut. Semuanya baik-baik saja, itulah yang dialaminya 

dan itulah yang disaksikannya selama mengikuti tradisi tersebut 

sebelumnya.  

“selama dalam rumah bulat kemarin, puji Tuhan kami tidak 

kurang apa-apa, semuanya ada. saya jalani juga biasa-biasa 

saja, tidak takut atau cemas, karena saya tidak sendiri, banyak 

orang yang temani. Saya bahkan masih bisa pergi kebun, ini 

anak dia punya nene yang jaga. Saya sama sekali tidak 

khawatir. Yang kami butuh hanya tetap sama-sama, berdoa, ini 

untuk baik jadi Tuhan pasti jaga. Dan benar sampe selesai 

keluar, sampe sekarang Tuhan jaga kami terus” 

 

Kebutuhan spiritual kemudian teridentifikasi dari pengalaman yang 

disampaikan oleh subjek primigravida di desa Putun ini. Berdoa dan 

berkumpul bersama keluarga menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat 

dilepaskan selama ibu berada dalam rumah bulat. Kepercayaan itulah 

yang membuat subyek dapat menjalani masa nifas bersama bayinya dalam 

rumah bulat dengan tanpa cemas maupun takut. Yang nampak hanyalah 

pikiran-pikiran dan emosi-emosi positif sebagai bentuk pencegahan akan 

timbulnya masalah.  

 

e. Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologi, Spiritual dan 

Biologis 

Manusia merupakan makhluk bio-psiko-sosial dan spiritual yang 

utuh dan unik, serta selalu berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan 

tersebut. Dalam kehidupan manusia kebutuhan-kebutuhan biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual tidak dapat terpisahkan satu dengan yang 

lain, sebab semuanya saling berinteraksi. Hal tersebut dapat diidentifikasi 



74 
 

salah satunya melalui proses kerumitan melahirkan oleh seorang 

perempuan dan bagaimana menjalani masa nifasnya.  

Subyek Magdalena menjelaskan bahwa dirinya cukup memahami 

bagaimana awalnyanya tradisi ini berlaku di tengah-tengah kehidupan 

budaya suku Timor, khususnya di desa Putun. Ketika seorang ibu harus 

menjalani nifas dalam rumah bulat selama 40 hari, dengan kondisi yang 

sangat pengap, gelap, penuh asap dan tanpa dikunjungi oleh siapapun, 

tentu saja berbagai masalah seperti sakit penyakit dapat muncul, dan 

menimbulkan pengalaman-pengalaman menakutkan bagi ibu itu sendiri. 

Sehingga, subyek mengatakan bahwa kondisi saat ini jelas telah sangat 

menolong ibu dalam menjalani nifasnya, sebab telah banyak terjadi 

perubahan. 

 

“dulu saya punya tanta stengamati. 40 hari dia dengan anak 

dalam ume kbubu, tidak boleh ada yang datang liat, hanya 

orang rumah, trus tatobi dengan se’i. Saya liat sendiri, dia 

banyak sakit, tambah kurus, banyak menangis, badan juga 

melepuh kena air panas. Tapi sekarang su tidak lagi. 

Melahirkan su bisa di puskesmas, pas masuk ume kbubu juga 

siapa saja bisa datang liat, jadi kami tidak sendiri, tidak sepi, 

kami bisa doa sama-sama, makan sama-sama, makanya sehat-

sehat saja sampe keluar. Pas keluar bawa ini anak di gereja 

buat doa, trus bawa juga ke posyandu untuk periksa kesehatan, 

jadi semua aman saja, memang Tuhan Yesus baik” 

 

Sebuah pembaruan yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh 

para ibu di desa Putun ini semakin menunjukkan bagaimana bentuk 

interaksi dari kebutuhan-kebutuhan biologis, psikolois, sosial dan spiritual 

terkait tradisi tersebut. Kesadaran akan kebutuhan sosial mempengaruhi 

kondisi psikologis dan biologis. Kemudian kondisi-kondisi tersebut 

diperkuat dengan kebutuhan spiritual yaitu manusia dapat memperoleh 
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kekuatan di luar dirinya agar dapat menjalani masa-masa sulit yang  

dihadapi sambil memaknai pengalaman tersebut.    

 

 

 

4.3.3 Deskripsi Kasus Multigravida 1 (Theresia) 

1) Latar Belakang 

Berikut ini penulis membahas kasus perempuan suku Timor (ibu 

nifas) dengan kategori multigravida atau sudah pernah melahirkan dan 

merasakan nifas dalam rumah bulat (bukan pertama kali).  

Subyek Theresia merupakan salah satu subyek multigravida yang 

berasal dari desa Boti. Saat ini subjek berusia 30 tahun dan sedang berada 

dalam masa kehamilan anak keduanya. Anak pertamanya berusia tiga 

tahun (lahir pada tahun 2014), dan saat ini usia kandungannya telah 

mencapai usia lima bulan. Subyek merupakan warga asli suku Boti, yang 

dilahirkan dan mengalami pertumbuhan sebagaimana masyarakat suku 

Boti lainnya. Suami subyek berasal dari wilayah Molo (bukan masyarakat 

asli suku Boti), namun saat ini sudah tinggal di wilayah Boti Dalam 

bersama isteri dan anak-anaknya.  

Subyek merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Saat ini 

subyek tinggal di wilayah Boti Dalam bersama kedua orangtuanya 

(dengan rumah yang berbeda), sedangkan saudara-saudaranya yang sudah 

menikah tidak tinggal bersama di wilayah Boti Dalam. Subyek memiliki 

dua orang adik, pada saat ini keduanya sedang menjalankan pendidikan di 

kota Soe (ibukota).   

 

2) Analisis Verbatim 
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a. Pengetahuan Tentang Tradisi 

Sebagaimana masyarakat suku Boti lainnya, tradisi ini jelas 

diketahui sebab merupakan tradisi yang bersemayam dalam kehidupan 

masyarakat suku Timor sejak zaman nenek-moyang. Oleh karena itu, 

subyek pun mengetahui dengan jelas tentang tradisi melahirkan hingga 

nifas dalam rumah bulat ini.  

 

b. Pengalaman Psikologis dalam Rumah Bulat 

Ibu Theresia sebagai subyek multigravida yang baru sekali 

merasakan masa nifas dalam rumah bulat (saat anak pertamanya), saat ini 

tengah mempersiapkan diri untuk kembali menjalani masa nifas untuk 

kedua kalinya dalam rumah bulat. Subjek mengatakan bahwa dirinya 

memiliki pengalaman yang kurang baik saat menjalani masa nifasnya 

yang pertama kali. Oleh karena itu dalam masa kehamilan yang kedua saat 

ini, subyek benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan banyak 

mendapatkan penguatan dari dukun urut yang nantinya akan membantu 

proses persalinannya.  

“dulu waktu hamil pertama, terus masuk ume kbubu saya 

takut, gelisah, tidak tenang. Itu karena rasa sakit yang terlalu 

sakit, saya hampir tidak bisa tahan pas melahirkan, tambah 

lagi bagaimana saya melahirkan dalam ume, posisi duduk 

stengamati, baru sempit. Memang waktu itu rasanya sakit lagi, 

saya sampe benar-benar lemas, tidak kuat bikin apa. Awal-

awal kondisi ini anak juga kurang sehat, saya tidak mau 

sendiri di dalam ume, jadi saya punya mama dengan mama 

dukun temani di dalam sesekali. Saya menangis terus, 

mengeluh juga, karena kondisinya stenga mati dan saya rasa 

sakit tidak tau hilang-hilang” 

 

Dari pernyataan subyek di atas, kembali menekankan bahwa kondisi 

pasca maternal ibu tidak pernah lepas dari berbagai gangguan psikologis. 
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Ketakutan, kegelisahan, tidak tenang dan juga rasa sakit fisik 

menyebabkan subyek tidak ingin menjalani masa nifas dalam rumah bulat 

sendirian. Hal ini kemudian menimbulkan problematika psikologis yang 

baru, antara kebutuhan sosial dan peraturan tradisi yang tidak 

mengizinkan ibu ditemani orang lain sepanjang masa nifas dalam rumah 

bulat.  

“Sampai selesai tujuh hari dalam ume juga saya selalu takut, 

tidak tenang. Terus tambah takut lagi karna setelah keluar, saya 

punya anak masi harus sampe empat bulan. masih tidak tenang 

juga. Biar semua keliatan baik-baik saja, dia tidak sakit, tapi 

tidak tenang. Tidak tau kenapa, saya sampe takut, saya pikir 

tidak mau hamil lagi nanti” 

 

Terdapat penegasan akan perasaan takut yang dialami subyek 

selama masa nifasnya. Berbeda dengan kasus primigravida di desa Boti 

sebelumnya yang menyatakan bahwa ketakutan terbesarnya ada pada 

kondisi si bayi, namun kasus ini tidak saja pada kondisi bayi tapi juga 

pada diri pribadi subjek sendiri. Selain itu, kalimat “takut” dan “tidak 

tenang” yang terus diulang beberapa kali, menunjukkan bahwa perasaan 

tersebut bukannya semakin berkurang seiring dengan segala sesuatu 

(seperti tatobi, sei) yang dijalani dalam rumah bulat, tapi justru tidak 

berdampak positif bagi pribadi subyek. Bahkan pikiran untuk tidak ingin 

hamil lagi, menunjukkan betapa subjek mengalami penderitaan secara 

psikologis yang sangat berat, dan dirinya tidak mampu menemukan 

makna yang tepat untuk bertahan.  

“Sekarang saya hamil anak kedua, mama dukun urut terus. 

Setiap kali dia urut dia selalu bilang, tidak apa-apa, ini anak 

nanti sehat, saya juga akan sehat, jadi tidak usah takut. Karna 

kemarin sudah takut banyak, jadi sekarang saya tidak mau takut 

lagi, pasti nanti baik-baik saja. Pokonya banyak sekali dapat 

penguatan dari mama dukun” 
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Pengalaman selalu mampu membentuk perubahan pada diri 

seseorang untuk mengupayakan yang lebih baik. Makna ini tersirat 

melalui pernyataan subjek di atas. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran 

diri akan pengalaman buruk masa lalu, sehingga menimbulkan keputusan 

untuk menciptakan sesuatu yang harusnya bisa lebih baik, sehingga 

pengalaman buruk tersebut tidak terulang kembali. Subyek menyadari 

bahwa tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang harus dihindari, sebab itu 

merupakan identitas masyarakat suku Boti yang sampai kapanpun akan 

terus dipertahankan. Pemikiran untuk tidak ingin hamil (memiliki buah 

hati) lagi juga merupakan hal yang tidak mungkin bagi naluri seorang ibu, 

di saat dirinya masih sangat mampu untuk bereproduksi. Oleh karena itu, 

subyek kemudian memutuskan untuk memberikan penguatan terhadap, 

yang tidak harus melalui orang lain melainkan dari dalam dirinya sendiri 

sehingga ia dapat melewati masa nifas kedua kalinya dengan lebih tenang.  

 

c. Masalah yang Dihadapi Selama Nifas dalam Rumah Bulat  

Dalam mempersiapkan diri untuk kembali menjalani proses 

persalinan dan juga nifas dalam rumah bulat, subyek mempersiapkan diri 

dengan baik sehingga masalah-masalah yang dulu pernah dihadapinya 

dapat diminimalisasi bahkan diatasi. Subyek mengaku bahwa selain 

masalah fisik seperti rasa sakit dan juga psikologis seperti perasaan takut 

dan tidak tenang, tidak ada masalah besar lain yang dihadapinya selama 

masa nifas dalam rumah bulat. Segala sesuatu tersedia, mulai dari 

kebutuhan makanan, pakaian, air, kayu bakar, pelita, dan lain sebagainya. 

Semuanya telah dipersiapkan subjek bersama suami sejak masa 

kehamilan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi, sehingga, baik 

kondisi ibu maupun bayi keduanya dalam keadaan sehat.  
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Selain itu perasaan-perasaan emosi negatif seperti marah atau 

jengkel terhadap diri sendiri, terhadap kondisi maupun kepada orang lain, 

sama sekali tidak dialami oleh subyek. Semuanya murni hanya dengan 

rasa sakit, dan juga perasaan takut seperti yang disampaikan sebelumnya.  

 

“saya makan baik, minum baik, air susu juga lancar, ini anak 

sehat, saya tatobi, sei, semua ada, mama siap. Kami tidak 

kurang. Hanya rasa sakit di bagian pinggang, kaki, dengan 

bahu yang bikin stenga mati. Terus rasa-rasa takut, apalagi 

kalo sudah mau malam, itu saya punya takut macam tidak ada 

habis. Karna saya sendiri, dan posisi di dalam sini stenga mati. 

Tapi saya tidak marah dengan mama, dengan bapa, atau orang 

lain, hanya itu sudah, tidak bisa tenang ini hati” 

 

d. Kebutuhan atas Masalah  

Setiap ibu dalam masa pasca melahirkan tidak lepas dari berbagai 

masalah psikologis dan juga masalah-masalah lain. Dalam waktu yang 

sama, setiap masalah selalu memiliki kebutuhan tertentu untuk mengatasi 

masalah tersebut. Dalam hal ini, subyek mengakui bahwa satu-satunya 

yang dibutuhkan dirinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam 

rumah bulat tersebut adalah suaminya. Namun, sayangnya, laki-laki 

dilarang keras untuk masuk menemani isteri dan anakknya selama 

keduanya berada dalam rumah bulat.  

“saya mau ini anak punya bapa ada di dalam. Kami sama-sama 

di dalam ume, itu pasti saya tidak takut. Tapi karena sendiri 

makanya saya takut. Baru dia punya bapa tidak boleh masuk 

selama tujuh hari itu. saya masi berharap nanti saya masuk lagi 

ini dia punya bapa bisa ada juga, tapi tidak bisa juga, jadi saya 

minta dia punya bapa dekat-dekat di pintu, jangan jauh-jauh” 

 

Kebutuhan akan keberadaan orang lain di sekitar kita merupakan 

kebutuhan utama manusia. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada 

saat sendiri dan sepi, yang paling dibutuhkan jelas keberadaan orang lain, 
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sehingga rasa takut maupun gelisah dapat segera hilang. Itulah yang 

dirasakan dan diinginkan oleh subyek, bahkan untuk nifas yang kedua 

kalinya. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan, baik subyek maupun 

sang suami, namun tetap ada celah tempat jalan keluar dapat diambil 

sehingga subjek dapat bertahan menjalani masa sulitnya tersebut.  

 

e. Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologis, Spiritual Dan 

Biologis 

Pengalaman subyek saat menjalani masa nifas dalam rumah bulat 

untuk pertama kali dipenuhi dengan berbagai permasalahan psikologis. 

Saat ini subyek tengah mengandung anaknya yang kedua, dan dalam 

beberapa saat lagi akan memasuki rumah bulat untuk menjalani proses 

persalinan hingga masa nifas. Subyek menyampaikan kebutuhan akan 

kehadiran sang suami agar dapat bersama dengan dia dan bayinya dalam 

rumah bulat tersebut. Hal ini menunjukkan kebutuhan sosial sangat 

diperlukan oleh subjyk untuk membantu mengurangi bahkan mengatasi 

kecemasan, dan ketakutan yang dialami.  

“sendiri itu yang paling saya takut. Yang saya butuh hanya 

ada orang yang bisa temani saya di dalam, karna itu stenga 

mati. Saya mau ia punya bapa saja yang ada, saya butuh ini 

anak punya bapa” 

 

Sistem budaya yang dijalani oleh masyarakat Boti jelas tidak 

terlepas dari sistem kepercayaan (spiritual) mereka. Rumah Bulat (ume 

kbubu) yang merupakan bangunan kebudayaan merupakan simbol seorang 

perempuan Timor yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Selain itu 

rumah bulat juga merupakan rumah awal kehidupan dimulai. Oleh karena 

itu, ibu dan bayi harus berada di dalam rumah bulat sejak bayi dilahirkan 

hingga masa nifas. Masyarakat Boti percaya bahwa hal tersebut 
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merupakan bagian dari kepercayaan mereka kepada Uis Neno sebab 

tradisi tersebut dilakukan dengan berbagai ritual/upacara adat. Upacara-

pacara dilakukan untuk meminta pertolongan Yang Maha Kuasa agar ibu 

dan bayi yang berada dalam rumah bulat tetap dikuatkan dan dipulihkan, 

sehingga keduanya dapat tetap sehat hingga keluar dari rumah tersebut.  

Sistem biologis terkait kondisi lingkungan fisik di sekitar ibu dan 

bayi selama masa nifas. Ibu dan bayi berada dalam rumah yang berukuran 

3-4 meter, dengan tinggi kurang dari 2 meter. Rumah hanya memiliki satu 

pintu, tidak berjendela, beratap kerucut dan hampir menyentuh tanah. 

Kondisi di dalam rumah bulat gelap, tidak bersih, hanya terdapat satu 

tempat tidur untuk tempat berbaring ibu dan bayi dengan arang panas di 

kolong tempat tidur, sebuah tungku yang tidak boleh padam, sehingga 

asap memenuhi rumah. Suatu gambaran kondisi yang benar-benar tidak 

layak bagi ibu dan bayi, dan menjadi kesatuan interaksi sistem sosial, 

budaya, psikologis, spiritual, dan biologis.  

 

4.3.4 Deskripsi Kasus Multigravida 2 (Anita) 

1) Latar Belakang 

Masih dalam pembahasan untuk kategori multigravida dari wilayah 

penelitian Boti Dalam. Untuk kategori ini subyek Anita (46th) sudah 

empat kali merasakan masa nifas dalam rumah bulat. Subjek menikah 

pada usia 28 tahun, yaitu pada tahun 1999. Anaknya yang pertama berusia 

18 tahun, yang kedua berusia 14 tahun, yang ketiga berusia delapan tahun, 

dan yang keempat berusia empat tahun. Saat ini subyek tinggal bersama 

suami dan tiga orang anaknya, sebab anak pertama tinggal bersama 

orangtua (kakek-nenek) di desa yang lain. Keempat anaknya dilahirkan 

dan menjalani masa nifas di dalam rumah bulat. Anaknya yang ketiga 
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tidak dilahirkan di Boti Dalam tetapi di desa Kapan, Molo Utara, yaitu 

wilayah asal suami subyek.  

Subyek menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA di Soe. 

Saat ini, subyek dan suami bekerja sebagai petani ladang, dan juga mahir 

membuat berbagai kerajinan tangan dari tenun, dan lain sebagainya 

sebagai produksi asli suku Boti yang kemudian dapat dijual.  

 

2) Analisis Verbatim 

a. Pengetahuan Tentang Tradisi 

Subjyk merupakan warga asli suku Boti dan awalnya subyek 

bersama keluarga tinggal di wilayah Boti Luar. Setelah ada pertemuan 

keluarga dengan beberapa keluarga dari Boti Dalam, maka keluarga 

subyek pindah dan bergabung bersama di wilayah Boti Dalam.  

Suku Boti merupakan suku penjaga tradisi Timor. Subyek mengakui 

bahwa segala sesuatu tentang suku Boti sudah berada dalam kepala dan 

hatinya, sebab subyek banyak terlibat aktif dalam berbagai aktivitas 

bersama masyarakat Boti Dalam sepanjang hidupnya. Subyek sangat 

memahami identitas masyarakat Boti yang sangat mempertahankan 

tradisi, termasuk tradisi dalam rumah bulat tersebut. Pengalamannya 

melewati masa nifas baginya sudah cukup membuktikan bahwa semuanya 

dilakukan tidak dengan maksud yang buruk melainkan untuk maksud 

yang sangat mulia.  

 

b. Pengalaman Psikologis 

Pengalaman melahirkan dan masa nifas yang cukup banyak diakui 

subyek awalnya tidak jauh berbeda dengan ibu lain pada umumnya. 

Subyek mengatakan bahwa pada awal menjalani proses melahirkan dalam 
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rumah bulat, subyek berada dalam kondisi yang sangat lemah bahkan 

sempat tidak sadarkan diri setelah melahirkan. Namun berkat bantuan 

warga, khususnya dukun bersalin yang membantu proses persalinan, 

kondisi subyek dapat dipulihkan. 

Sampai pada kelahiran anak yang keempat, semua pengalaman nifas 

menjadi semakin biasa, tanpa ada perasaan-perasaan takut, cemas, gelisah 

sama sekali. Subyek mengatakan bahwa semua dijalani dengan baik-baik 

saja, oleh karena subyek merasa memiliki keluarga, dalam hal ini seluruh 

masyarakat Boti yang selalu siap memberikan bantuan dalam kondisi 

apapun. Selain itu, melalui cara subyek menceritakan pengalamannya 

dengan sangat terbuka dan antusias, peneliti berasumsi bahwa bagi subjek, 

pengalamannya melalui tradisi nifas tersebut itulah yang kemudian 

membentuk dan mencapai pemaknaan dirinya yang sesungguhnya.  

 

“saya sangat senang dengan adanya tradisi ini. Saya pikir, di 

dalam ume saat ibu dengan anak sendiri itu saat yang baik 

untuk ibu bisa belajar kasi perhatian penuh pada anaknya. 

Tidak perlu pikir yang lain-lain, tapi kasih sayang penuh 

pada anak yang dia lahirkan. Saya manfaatkan waktu itu 

benar-benar. Saya siapkan semua yang saya dan anak butuh, 

dan saya kasih semua itu buat dia. Jadi saya senang dengan 

ini adat. Saya tidak takut sama sekali, biar sendiri, tidak apa-

apa. Kalo tatobi dengan sei itu su biasa jadi aman saja, tidak 

sakit, tapi saya tambah kuat, tambah sehat” 

 

Pernyataan yang sangat lantang datang dari subyek multigravida 

yang satu ini. Subyek dengan jelas menceritakan selama wawancara 

kepada peneliti, bahwa tidak pernah sekalipun dirinya merasakan atau 

menunjukkan ketidaksetujuannya dengan tradisi menjalankan nifas dalam 

rumah bulat. Salah satu alasan yang kemudian dapat disimpulkan oleh 



84 
 

penulis adalah, hal itu disebabkan oleh bagaimana interaksi sistem sosial 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Boti.  

Hal ini juga dijelaskan oleh subyek, yang dalam wawancara selalu 

mengatakan bahwa baginya kehidupan suku Boti adalah kehidupan yang 

paling aman. Perasaan tolong-menolong selalu ada, dan semuanya hidup 

dalam kesederhanaan dan kerendahan hati.   

“kami selalu punya upacara adat, pas dalam ume, itu yang 

pukul kemiri, terus pas ibu keluar dari ume, trus pasang 

benang di anak punya tangan, juga pas anak keluar dari ume 

setelah 4 bulan. Itu semua rame, semua masyarakat ada, kita 

makan minum sama-sama. Jadi mau bilang sendiri, sepi juga 

saya rasa su tidak terlalu lago, krna kita semua selalu sama-

sama. Karna saya tau saya ada hidup dengan orang-orang 

yang akan siap bantu dalam keadaan aapun, makanya saya 

tidak takut waktu dalam ume itu” 

 

Berbeda dengan subyek sebelumnya yang juga berada dari wilayah 

Boti Dalam, yang selalu mempermasalahkan kesendirian dan kesepian 

dalam rumah bulat sebagai penyebab kecemasan yang dialami. Namun, 

subyek multigravida yang satu ini justru tidak merasakan kesepian 

maupun kesendirian itu sama sekali. Baginya, keberadaan suku Boti tidak 

pernah membuat seorang ibu merasa sendiri pada masa nifasnya. Hal ini 

berarti bahwa kehidupan sosial dan kebersamaan yang diciptakan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat upacara-

upacara tertentu, telah menanamkan nilai kepercayaan dalam diri setiap 

individu dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Boti sepakat bahwa 

semua suku Boti adalah keluarga sehingga harus diperlakukan seperti 

keluarga itu sendiri. Sehingga kemudian nampak sikap solidaritas yang 

tinggi, yang tertanam dalam interaksi sosial, budaya dan juga spritual.  

 

c. Masalah yang Dihadapi Selama Nifas Dalam Rumah Bulat 
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Subyek menceritakan pengalaman nifasnya dalam rumah bulat, dan 

juga masalah-masalah yang dihadapinya. Pengalaman nifas yang pertama, 

dikarenakan kondisinya yang lemah membuat kondisi si bayi pun hampir 

tidak terurus. Untuk kelahiran yang pertama, subjyk mengaku bahwa 

anaknya tidak berada dalam kondisi yang baik sehingga terus saja 

menangis. Kondisi tubuhnya yang lemah pun membuat dirinya tidak 

sanggup menggendong/menopang si bayi dan memberikan perawatan. 

Subyek perlu banyak dibantu oleh dukun yang membantu persalinan, 

hingga tubuhnya benar-benar pulih untuk dapat memberikan perawatan 

pada si bayi.  

“selama ini, yang berat masalahnya itu waktu pertama kali 

melahirkan. Kondisi tubuh terlalu lemah untuk jaga ini anak. 

Butuh waktu lama dan stenga mati, tambah ini anak menangis 

sepanjang hari sepanjang malam, tambah stenga mati saya 

waktu itu. tapi mama dukun yang akhirnya temani dan jaga, 

beberapa hari, setelah saya lebih baik baru saya dengan ini 

anak, kami dua sendiri dalam ume.  Itu saja, yang berikut-

berikutnya semuanya baik.” 

 

Sekali lagi kondisi fisik menjadi masalah utama yang dihadapi ibu 

dalam masa nifas, khususnya dalam rumah bulat. Namun yang perlu 

digarisbawahi di sini adalah, pernyataan subyek yang menegaskan bahwa 

berikut-berikutnya semuanya baik. Artinya kondisi buruk tersebut tidak 

lagi terjadi pada masa persalinan dan pasca persalinannya untuk anak 

yang kedua hingga yang keempat. Hal ini menunjukkan suatu perubahan 

yang signifikan. Sebuah persiapan yang matang selalu dilakukan untuk 

mencegah kondisi buruk terjadi.  

 

d. Kebutuhan Atas Masalah 
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Berdasarkan masalah yang diungkapkan subyek pada bagian 

sebelumnya, subyek menerangkan kembali kebutuhannya atas masalah 

tersebut.  

“waktu itu kondisi lemah karena memang pas mau melahirkan 

itu saya sakit. Tidak enak badan, pusing, kurang makan jagung, 

kurang minum air putih juga. Karna banyak pi tofa kebun, 

pokonya tidak atur makan baik-baik. Makanya setelahnya itu, 

pas anak kedua sampe keempat kemarin, saya banyak minum 

air, suami juga bantu siap kayu, tumbuk jagung, urut juga rutin 

baik, saya banyak bergerak, tidak makan sembarang, jadi 

melahirkan juga baik. Hanya perbaiki itu makan dengan kerja 

saja ” 

 

Melalui pernyataan subyek di atas, penulis mendapatkan jawaban 

bahwa kebutuhan subyek atas masalah tersebut berkaitan erat dengan 

penyebab masalah itu terjadi. Karena kondisi lemah, sakit, baik dipicu 

oleh pola makan yang tidak teratur, dan lainnya, subyek berupaya 

memperbaiki dari sumber masalah tersebut, yaitu dengan makan yang 

baik, banyak bergerak tapi tidak sampai kelelahan dan minum air putih 

secara teratur. Selain itu tetap membutuhkan bantuan orang lain. Dalam 

hal ini keberadaan suami, keluarga, dan juga pihak yang membantu proses 

melahirkan. Semua dilakukan agar nifas pada masa-masa selanjutnya 

dapat dijalani dengan kondisi yang jauh lebih baik. 

 

e. Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologis, Spiritual dan Biologis 

Interaksi sistem sosial, budaya, psikologis, spiritual dan biologis 

subyek multigravida (2) tidak jauh berbeda dengan subyek multigravida 

(1). Hal ini disebabkan kedua subyek berasal dari suku yang sama, yaitu 

Boti Dalam, dengan sistem budaya, spiritual dan biologis yang sama. 

Yang membedakan kedua subyek tersebut adalah pengalaman dan 

kebutuhan psikologis. Sebagai ibu yang sudah merasakan persalinan dan 
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nifas dalam rumah bulat sebanyak empat kali, setiap pengalaman selalu 

membuat subjek belajar untuk bersiap dan bertahan agar terlepas dari 

masalah-masalah psikologis.  

Subyek sendiri mengatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak 

dukungan/bantuan dari keluarga dan masyarakat untuk memudahkan 

proses persalinan, dan juga perawatan selama masa nifas. Dukungan dari 

suami sangat membantu subjek untuk mampu melewati masa nifas lebih 

baik di setiap masanya.   

Sistem biologis, selain ditunjukkan melalui bagaimana kondisi 

rumah bulat, juga melalui berbagai kondisi tubuh subyek yang sering 

merasakan sakit. Namun demikian, sekali lagi dengan pola makan yang 

lebih teratur dan dukungan keluarga, subyek mampu mengalami 

pemulihan dari waktu ke waktu. Kondisi bayi pun dapat tetap berada 

dalam perawatan yang baik, yang tentu diusahakan oleh subyek sendiri 

sebagai ibu, dan juga oleh suami, keluarga dan masyarakat.  

 

4.3.5 Deskripsi Kasus Multigravida 3 (Dermina) 

1) Latar Belakang 

Kategori multigravida untuk subyek multigravida (3) dan (4) berasal 

dari desa Putun.  

Subyek Dermina dikategorikan sebagai subyek multigravida sebab 

sudah dua kali menjalani masa nifas dalam rumah bulat. Waktu penulis 

melakukan penelitian, adalah waktu subyek bersama bayinya sedang 

berada dalam rumah bulat selama satu minggu (Gambar 6). 
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Gambar 6. Ibu dan bayi dalam Rumah Bulat di desa Putun 

 

Subyek merupakan warga asli desa Putun, dan seorang Kristen, 

baik keluarganya maupun keluarga suami. Saat ini subyek berusia 35 

tahun, dan anak pertamanya laki-laki berusia lima tahun. Subyek menikah 

pada usia 29 tahun. Kedua orangtua subyek juga tinggal di desa Putun, 

namun berada di dusun yang berbeda. Subyek dan suami bermata 

pencaharian sebagai petani. Pada saat peneliti mengunjungi subyek untuk 

pertama kalinya, suami subyek sedang berada di ladang (kebun) sehingga 

tidak menemani. 

 

2) Analisis Verbatim 

a. Pengetahuan Tentang Tradisi  

Subyek memahami tradisi dalam rumah bulat dengan sangat baik, 

termasuk peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan persalinan 
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dilakukan dalam rumah bulat karena alasan kesehatan ibu dan bayi. Selain 

itu pengasingan bagi ibu dan bayi selama 40 hari dalam rumah bulat tidak 

lagi berlaku untuk masyarakat di desa Putun. Sejak hari persalinannya, ibu 

sudah dapat keluar-masuk dan bekerja seperti biasa, sedangkan si bayi 

baru bisa dibawa keluar setelah satu bulan (30 hari).  Bayi dibawa keluar 

dan harus dibawa oleh kedua orangtuanya ke gereja untuk didoakan di 

depan seluruh jemaat. Semuanya sama seperti yang disampaikan penulis 

pada bagian gambaran tradisi di atas.  

 

b. Pengalaman Psikologis 

Subyek menjalani proses melahirkan di dalam rumah bulat dengan 

bantuan keluarga. Bukan bermaksud melanggar peraturan pemerintah, 

namun kondisinya saat hendak melahirkan tidak memungkinkan untuk 

dibawa ke puskesmas yang berjarak cukup jauh, sehingga proses 

persalinan harus dilakukan di dalam rumah bulat. Saat melakukan 

penelitian, subyek dan anaknya (perempuan) sedang berada dalam rumah 

bulat. Sangat berbeda dengan desa Boti sebagai penjaga tradisi, yaitu ibu 

berada dalam rumah bulat tanpa berpakaian apapun juga, di desan Putun 

tidak lagi demikian. Tidak nampak sama sekali seperti pengasingan, sebab 

siapa saja bisa datang berkunjung, dan ibu sudah dapat bekerja seperti 

biasa.  

Subyek mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan takut dan 

cemas sama sekali sebab baginya tidak ada perbedaan dengan 

kehidupannya sehari-hari. Yang berbeda hanyalah ia memiliki seorang 

bayi yang tidak boleh dibawa keluar selama 30 hari, sehingga ia lebih 

banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah bulat dari pada rumah 

inti.  
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“ini anak yang kedua. Kemarin waktu melahirkan memang 

sempat pingsan, tapi tidak apa-apa. Mau bilang takut, tidak 

juga, cemas, tidak juga, karna biasa saja, saya tidak sendiri di 

dalam sini. Nyadu, bapa, mama, sapa saja bisa datang liat ini 

anak. Kalo saya kerja, orang lain yang jaga dia di dalam juga 

tidak apa-apa. Jadi, saya tidak cemas sama sekali, semua baik-

baik saja. Sudah satu minggu ini juga ini anak sehat, saya 

punya asi bagus karna makan jagung bose terus, badan juga 

kuat karna tatobi dengan sei. Semua baik, saya tidak takut” 

 

Keadaan yang sangat berbanding terbalik dengan kondisi di desa 

Boti. Dari cerita ini, penulis mendapatkan beberapa hal penting yang 

menyebabkan berbagai perasaan cemas, takut dan jemu yang melanda 

para ibu dalam rumah bulat, yaitu kesendirian. Subyek Dermina 

mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak merasakan takut dan cemas 

karena semuanya terasa biasa baginya. Tidak ada yang membuatnya 

khawatir sebab subyek tidak menangani kondisinya sendirian, dan tidak 

kekurangan penolong saat membutuhkan pertolongan. Selain itu, tidak ada 

kondisi-kondisi buruk yang terjadi, sehingga subyek menjalani masa 

nifasnya dengan baik, sekalipun kondisi dalam rumah bulat sangat tidak 

layak bagi ibu dan bayi (Gambar 7).  

  
Gambar 7. Kondisi dalam Rumah Bulat tempat subjek Dermina dan bayi 

berada 
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Dalam hal ini, yang muncul dan dapat disimpulkan oleh penulis 

adalah emosi positif dapat tercipta dalam menjalankan tradisi ini. Respon 

emosional negatif tidak dilontarkan oleh subyek, bahkan dalam 

pengamatan penulis selama berada dengan subjek pun demikian. Suasana 

keakraban bersama warga sekitar tercipta, sehingga subjek tidak perlu 

takut dan merasakan kesepian. Keberadaan suami yang selalu siap sedia 

pun demikian. 

 

c. Masalah yang Dihadapi Selama Nifas dalam Rumah Bulat 

Terkait masalah yang dihadapi selama nifas dalam rumah bulat, 

subyek mengatakan bahwa tidak ada masalah yang berarti. Hanya saja, 

terkadang kondisi di dalam rumah bulat begitu pengap, sehingga bayi 

menjadi sering batuk.  

“tidak ada apa-apa, semua baik. Cuma kadang itu ini anak dia 

batuk, mungkin karna asap terlalu banyak. Kalo saya tidak apa-

apa, karna suda biasa dan bisa keluar masuk. Tapi hanya 

begitu saja, tidak sampe sakit yang berat atau sesak nafas. 

Sampe sekarang juga ini anak sehat.” 

 

Sebuah pernyataan subyek yang menunjukkan masalah yang 

baginya sejauh ini bukankah suatu masalah yang besar. Dalam 

pengamatan penulis, terlihat pada tubuh bayi terdapat bintik-bintik merah, 

dan batuk sesekali, namun tidak pernah sampai pada kondisi yang parah. 

Penulis juga mengamati bagaimana subyek dan suami memberikan 

perawatan dan penjagaan kepada bayi, sehingga segala keperluannya 

terpenuhi dengan baik.  

Masalah berikut yang juga dialami oleh subyek adalah persoalan 

asupan bagi subyek dan bayi. Selama masa nifas, subjek harus 

mengkonsumsi jagung bose, yang tidak boleh dicampur oleh apapun. 
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Subyek mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mencegah ibu 

terkena luka-luka pada bagian tubuh ibu, dan untuk memperlancar ASI ibu 

bagi bayinya (Gambar 8). 

 

 

Gambar 8. Jagung bose dimasak dalam rumah bulat 

 

Selain itu, kondisi dalam rumah bulat terasa pengap dan membuat ibu dan 

bayi rentan terkenan ISPA adalah karena terdapat tungku perapian di 

dalam rumah bulat yang tidak boleh padam, agar dapat memberikan 

kehangatan bagi ibu dan bayi (Gambar 9). 

 

Gambar 9. Tungku pengasapan dalam rumah bulat bulat 
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d. Kebutuhan atas Masalah 

Kebutuhan atas masalah, berarti bagaimana cara subyek mengatasi 

masalah tersebut.  

“kemarin itu karna ini anak batuk, kami cuma kasi kurang asap 

di tungku, dengan kadang kasi mati saja apinya. kadang juga 

saya gendong dia di dekat pintu supaya udara segar dari luar 

bisa dia rasa. Begitu-begitu saja, tidak terlalu yang bagaimana 

begitu. Sejauh ini semua aman, dulu waktu anak pertama juga 

begitu, karna mama desa banyak kasitau jangan begini, jangan 

begitu. Mama pendeta juga sering datang doa dengan kami 

disini.” 

 

Jawaban subyek terkait kebutuhan atas masalah merupakan jawaban 

sederhana yang pada umumnya juga sudah banyak dilakukan oleh 

masyarakat. Baik masalah, maupun penyelesaian, semuanya sudah 

menjadi kebiasaan, sehingga pengalaman masyarakat tidak banyak 

menciptakan hal-hal baru. Semuanya ada dalam pengetahuan mereka, dan 

sangat memahami bagaimana mereka harus melakukannya.  

 

 

Gambar 10. Bayi subjek Dermina dalam rumah bulat 
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e. Pengaruh Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologis, Spiritual 

dan Biologis 

Sistem sosial untuk kasus multigravida 3 yang berasal dari desa 

Putun ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat 

desa Putun menjadi salah satu masyarakat yang terus mempertahankan 

tradisi bagi ibu dan bayi dalam rumah bulat, sebab itu merupakan identitas 

atau ciri khas masyarakat Timor, harus menjadi lebih kuat dan tangguh 

untuk melawan kekerasan alam. Sekalipun masyarakat dikenakan denda 

jika melakukan persalinan dalam rumah bulat, hal tersebut tidak menjadi 

hambatan bagi masyarakat untuk segera menghentikan dan tidak lagi 

menjalani tradisi tersebut. Masa nifas wajib dan harus dijalankan di dalam 

rumah bulat. 

Persoalan sistem biologis lainnya juga terkait konsumsi ibu dan 

bayi selama berada dalam rumah bulat. Jagung bose yang menjadi asupan 

penting bagi ibu, tidak boleh dikonsumsi dengan campuran jenis makanan 

lain. Berdasarkan kandungan gizi dalam jagung bose, yang kurang 

mengandung protein dan zat besi, tentu akan berpengaruh terhadap 

kesehatan ibu. Namun dari segi budaya, perawatan seperti tatobi dan se’i 

justru diyakini dapat memberikan kekuatan baik bagi ibu dan bayi, bahkan 

mempercepat pemulihan keduanya.  

Sistem spiritual pun tidak lepas dari persoalan budaya. Hal pertama 

yang harus dilakukan orangtua setelah bayi dibawa keluar dari rumah 

bulat, adalah didoakan di gereja, kemudian keluarga mengadakan acara 

syukuran yang dihadiri oleh masyarakat. Selama bayi berada dalam rumah 

bulat pun, salah satu bentuk dukungan keluarga dan masyarakat adalah 

dengan berkunjung untuk mendoakan ibu dan bayi agar keduanya tetap 

berada dalam kondisi yang sehat.  
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Keseluruhan peristiwa terkait tradisi pengasingan bagi ibu dan bayi 

dalam rumah bulat ini tidak lepas dari interaksi sistem sosial, budaya, 

psikologis, spiritual dan biologis.  

 

4.3.6 Deskripsi Kasus Multigravida 4 (Elisabeth) 

1) Latar Belakang 

Subyek Elisabeth adalah subyek multigravida keempat, berasal dari 

desa Putun dan sudah memiliki pengalaman nifas selama tujuh kali dalam 

rumah bulat. Subyek merupakan warga asli desa Putun (orang Amanatun), 

berusia 58 tahun, beragama Kristen, dan memiliki tujuh orang anak. Anak 

yang pertama, saat ini berusia 35 tahun, yang kedua berusia 32 tahun, 

yang ketiga berusia 29 tahun, yang keempat berusia 26 tahun, yang kelima 

berusia 22 tahun, yang keenam berusia 18 tahun, dan yang terkahir berusia 

15 tahun. Saat ini subjek telah memasuki masa menopause sehingga ia 

tidak lagi dapat menghasilkan keturunan.  

Subyek bekerja sebagai petani ladang dan juga ibu rumah tangga. 

Terhitung sejak tahun lalu, subyek mengalami stroke ringan sehingga 

tidak dapat bergerak banyak. Namun hal tersebut tidak menghentikan 

subyek untuk terus melakukan aktivitas yang dapat dikerjakan.   

 

2) Analisis Verbatim 

a. Pengetahuan tentang tradisi 

Menjalani kehidupan yang cukup lama bersama masyarakat di desa 

Putun, dan dianugerahi tujuh orang anak, tentunya telah banyak 

memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai dinamika 

sosial budaya yang terjadi. Penulis dapat mengatakan bahwa subyek 
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memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih banyak dari para 

subyek lain dalam penelitian ini.  

 

 “kami orang amnatun ini percaya, yang bikin manusia kuat itu 

air dengan api. Makanya di tradisi ini kami pake air untuk 

tatobi dan api untuk sei. Semua itu bikin ibu dengan anak kuat. 

Kalo sonde kuat bagaimana bisa dia nanti hidup dengan keras 

begini, di desa ni kan untuk dapat air mesti jalan jauh, harus 

tofa kebun kalo mau makan, semuanya berat, dan yang bikin 

kami kuat itu dari tatobi dengn sei dalam rumah bulat itu. itu 

sudah tradisi ibu, jadi kami tidak bisa kasi lepas” 

 

 

Dari pernyataan subyek di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa 

bagi subyek, tradisi melahirkan dan pasca melahirkan dalam rumah rumah 

sudah mendarah daging dengan kehidupan masyarakat suku Timor, sebab 

sudah merupakan identitas. Bagaimanapun pemerintah memberikan 

larangan, tetap saja, tradisi tersebut tidak dapat dipatahkan seutuhnya, 

sebab itulah yang memberikan kekuatan kepada ibu maupun bayi dalam 

masa pertumbuhannya.  

 

b. Pengalaman Psikologis 

Tujuh kali menjalani masa nifas dalam rumah bulat dengan 

perawatan tatobi dan sei, bagi subyek telah membuat dirinya menjadi 

lebih kuat. Selain itu ada suami dan juga orangtua yang selalu membantu 

memberikan perawatan hingga kondisinya benar-benar pulih.  

Terkait pengalaman psikologis, subyek mengatakan bahwa dulu saat 

belum banyak terjadi perubahan dalam ketentuan tradisi, memang 

berbagai persoalan muncul dan salah satunya psikologis menjadi masalah.  

“dulu waktu anak pertama, kedua, ketiga itu kan saya dengan 

anak ini masi 40 hari dalam ume. Itu saya stenga mati, karna 
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bapa tidak boleh masuk, benar-benar sendiri. Hanya pas mau 

tatobi itu yang bapa boleh kasi tatobi. Tapi sekarang ini kan su 

tidak begitu lagi, jadi mama-mama tidak lagi ada takut. Baru 

dulu, kita takut karna ada kematian juga ini bayi dengan ibu 

dalam ume, makanya pemerintah larang itu. tapi skarang su 

tidak lagi, orang-orang dong su atur baik-baik supaya ibu 

dengan anak tetap sehat dalam ume. Terus, ibu bidan di 

psukesmas juga bisa datang liat ke dalam ume, nanti kalo anak 

su bisa bawa keluar, juga su bisa bawa pi puskesmas jadi tidak 

apa-apa. Sekarang banyak dukungan, jadi tidak ada yang bikin 

cemas atau takut” 

 

Dari pernyataan subyek di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

pengalaman psikologis ibu dalam rumah bulat, khususnya di desa Putun 

saat ini tidak lagi menimbulkan kecemasan yang tinggi. Kehadiran 

pemerintah dengan peraturan telah membantu dan juga memberikan 

dukungan bagi masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa  

setiap ibu tidak lepas dari persoalan gangguan psikologis yang dialaminya 

saat masa nifas. Namun, baik masyarakat dan pemerintah, keduanya 

berusaha untuk tetap dapat memberikan penguatan dan jalan keluar bagi 

para ibu.   

 

c. Masalah yang Dihadapi Selama Nifas dalam Rumah Bulat 

Masalah yang dihadapi subyek multigravida ke empat saat berada 

dalam rumah bulat adalah persoalan tatobi (pengompresan). Subyek 

mengaku bahwa subyek mengalami kesulitan untuk melakukan tatobi 

sendiri. Proses tatobi harus dilakukan dengan benar agar semua darah 

kotor yang tersisa dalam tubuh ibu benar-benar dapat dikeluarkan, 

sehingga ibu terbebas dari sakit dan penyakit. Subyek sendiri mengaku 

bahwa sampai saat pada masa nifasnya yang berakhir sekalipun, 

pengompresan masih terasa sangat sakit, sebab selain menggunakan air 
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panas, juga dilakukan dengan tekanan-tekanan yang kuat pada bagian 

tubuh ibu.  

 

“Saya tatobi sendiri stengamati, jadi harus bapa yang bantu. Su 

begitu, tatobi ju harus tekan kuat-kuat di katong pung badan, apalagi di 

bagian perut sini. Itu harus tekan kuat supaya ini darah keluar semua, 

tidak ada yang sisa. Tatobi begitu tu sakit, karna dia panas trus tekan 

kuat itu kita pung badan sakit semua. Tapi lama-lama jadi bae, katong 

pung darah semua keluar, kita ju jadi kuat” 

 

Tatobi merupakan bagian dari perawatan masa nifas yang 

tradisional. Salah satu alasan mengapa masyarakat desa Putun memilih 

tatobi adalah untuk tidak menjalani perawatan nifas dengan 

mengkonsumsi obat-obatan dari puskesmas. Berlatar karena  

ketidakyakinan masyarakat terhadap perawatan puskesmas yang dinilai 

belum ampuh untuk benar-benar dapat membersihkan tubuh ibu dari sisa 

darah kotor. Oleh karena itu, setiap ibu yang berada dalam rumah bulat 

harus melakukan tatobi, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan 

orang lain, agar kondisi ibu menjadi lebih kuat dan sehat.  

 

d. Kebutuhan Atas Masalah 

Berdasarkan masalah yang disampaikan subyek di atas, dapat 

diketahui bahwa hal yang paling dibutuhkan untuk mengatasi masalah 

adalah kebutuhan sosial, yakni dukungan dari suami dan keluarga. 

Dukungan sosial terdiri dari dukungan instrumental (fisik), dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan informasi. Dukungan 

sosial diperoleh subyek dari suami, melalui kesedian suami untuk 

membantu melakukan proses tatobi terhapa subyek, dan tentunya disertai 

dengan penguatan-penguatan, agar subyek dapat menahan sakit dan 

menjadi lebih kuat. 
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“ada bapa jadi banyak bisa bantu, apalagi pas tatobi, juga 

bantu urus yang lain-lain. Saya ini benar-benar bisa baik, cepat 

sembuh, sehat karna bapa ada, jadi bae begitu ibu” 

 

e. Pengaruh Interaksi Sistem Sosial, Budaya, Psikologis, Spiritual 

dan Biologis  

Interaksi sistem sosial, budaya, psikologis, spiritual dan biologis 

subyek multigravida empat  tidak jauh berbeda dengan subyek 

multigravida tiga yang juga berasal dari desa Putun. Kepercayaan 

masyarakat pada tradisi, membentuk kesatuan interaksi, yang kemudian 

membuat subyek berada dalam kelindan pengalaman untuk belajar 

menjadi seorang ibu yang kuat dan tangguh. Di dalamnya tentu tidak 

terlepas dari dukungan sosial, spiritual dan juga berbagai kondisi biologis.  

 

4.4 Rangkuman Analisa Deskriptif Subjek 

Tabel 4. Rangkuman Analisa Deskriptif Subjek 

Desa Kategori Rangkuman deskriptif  

Boti 

Dalam 

Pengalaman 

psikologis & 

reaksi 

emosional 

 Takut, cemas, gelisah, tidak nyaman, sepi, 

jemu, trauma, lebih sensitif, mudah marah, 

sangat mengkhawatirkan kondisi bayi, 

terkadang memilih untuk diam, dan lebih 

memperhatikan bayinya  

Kebutuhan 

atas masalah 

 Merasa tidak nyaman dengan kondisi dalam 

rumah bulat yang gelap, panas, dan pengap 

apalagi subjek tidak mengenakan pakaian 

sama sekali, kecuali kain selimut 

 Ingin segera keluar dari rumah bulat bersama 

bayi  

 Membutuhkan kehadiran suami dan kerabat 

dekat 

 Menumbuhkan kesadaran dan 

tanggungjawab seorang ibu 
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Interaksi 

sistem sosial-

budaya-

psikologi, 

spiritual dan 

biologis 

 Tradisi sangat erat dengan kepercayaan 

agama suku (halaik) suku Boti 

 Rumah bulat merupakan simbol perempuan/ 

rumah ibu, sehingga awal kehidupan harus 

dimulai dari dalam rumah bulat 

 Tradisi pengasingan membentuk pribadi ibu 

yang tangguh dan mampu bertahan dari 

berbagai penderitaan yang dihadapi 

 Proses persalinan menggunakan alat dan 

cara tradisional, kondisi rumah tidak 

higienis, asupan gizi ibu sangat terbatas, dan 

rentan terhadap ISPA 

 Masa pengasingan sangat rentan dengan 

masalah-masalah psikologis yang dialami 

ibu 

 Pengetahuan dan ketaatan pada tradisi 

terinternalisasi secara turun-temurun melalui 

pendidikan informal (keluarga & 

masyarakat) 

Desa 

Putun  

Pengalaman 

psikologis & 

reaksi 

emosional 

 Pengalaman pengasingan (khususnya subjek 

multigravida) tidak terlalu terbebani dengan 

perasaan cemas dan takut, sebab sudah 

mendapat pendampingan dan dukungan 

sosial 

 Pengalaman primigravida, membutuhkan 

persiapan yang relatif lebih banyak, sebab 

merupakan pengalaman pertama 

 Subjek memberikan reaksi emosi yang 

positif 

 Subjek multigravida semakin percaya pada 

tradisi dan sudah dapat bertahan serta 

menciptakan makna melalui pengasingan  

Kebutuhan 

atas masalah 

 Kebutuhan sosial-spiritual sangat 

memberikan kekuatan 

 Memberikan perhatian lebih pada bayi 
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 Rutin menjalani tatobi dan se’i untuk 

pemulihan kondisi 

 Dukungan emosional (penguatan) dari suami 

sangat dibutuhkan 

 Keberadaan suami untuk menemani dan 

turut menjaga bayi sangat meringankan 

kondisi ibu 

Interaksi 

sistem sosial-

budaya-

psikologi, 

spiritual dan 

biologis 

 Masa nifas yang tetap dijalankan dalam 

rumah bulat, sekalipun persalinan harus 

dilakukan di puskesmas, merupakan cara 

masyarakat mempertahankan tradisi 

 Peran tokoh agama dan masyarakat yang 

turut mendoakan ibu dan bayi selama 

pengasingan dalam rumah bulat, merupakan 

bagian dari sistem spiritual yang 

menumbuhkan iman dan kedekatan pada 

Tuhan 

 Kondisi lingkungan rumah bulat, 

mempengaruhi kondisi biologis ibu dan bayi 

 Kebutuhan akan dukungan sosial 

berpengaruh pada kebertahanan, kesadaran, 

tanggungjawab dan penciptaan makna oleh 

ibu  

 

4.5 Kajian Humanistik Eksistensial 

Konsep utama pendekatan humanistik eksistensial menurut Corey 

(2010) terbagi dalam tiga aspek, yaitu:  

1) Kesadaran diri 

Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, 

suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan 

manusia mampu berpikir dan memutuskan. Pada hakikatnya semakin 

tinggi kesadaran seseorang, semakin individu tersebut hidup sebagai 
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pribadi yang utuh. Peningkatan kesadaran diri yang mencakup 

kesadaran atas alternatif-alternatif, motivasi-motivasi, faktor-faktor 

yang membentuk pribadi, dan atas tujuan-tujuan pribadi, adalah 

tujuan segenap konseling. Carl Rogers (dalam Amalia, 2013) 

menyebut kesadaran dalam humanistik eksistensial adalah terkait 

kemampuan manusia untuk awareness of being and awareness of 

function.  

2) Kebebasan tanggung jawab-kecemasan 

Kesadaran atas kebebasan dan tangung jawab bisa menimbulkan 

kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. Kecemasan 

adalah suatu karakteristik dasar manusia yang mana merupakan 

sesuatu yang patologis, sebab bisa menjadi suatu tenaga motivasional 

yang kuat untuk pertumbuhan kepribadian.  

3) Penciptaan makna 

Manusia itu unik, dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan 

tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan 

makna bagi apa saja yang terjadi dalam kehidupannya. Manusia pada 

dasarnya selalu dalam pencarian makna dan identitas diri (Schneider 

et al, 2001). 

Dari hasil penelitian, terlihat jelas ada perbedaan signifikan antara 

pengalaman psikologis subjek primigravida dan multigravida. Keduanya 

memiliki tingkat kecemasan yang berbeda, serta gambaran pengalaman 

psikologis yang berbeda pula. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

subyek untuk mengatasi kecemasan dan melindungi anaknya adalah 

bentuk tanggung jawab yang muncul dari dalam diri seorang ibu. Hal ini 

tentu memiliki makna tersendiri bagi subyek sehingga terus berusaha 

mendapatkan eksistensinya sebagai ibu saat bersama anaknya dalam 
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rumah bulat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana subyek menciptakan 

makna bagi dirinya saat itu. 

Inti dari eksistensi subyek selama menjalani nifas dalam rumah 

bulat adalah subyek benar-benar mendapatkan suatu panggilan sebagai 

seorang ibu yang harus melindungi anaknya. Subyek tidak punya 

kesempatan menyusun rencana-rencana tindakan pertolongan, tapi harus 

langsung bertindak, mulai dari hal-hal sederhana yang dapat dilakukan. 

Bahkan dari pemaparan di atas, diketahui bahwa semua yang dilakukan 

oleh subyek adalah tindakan-tindakan pencegahan, bukan tindakan 

mengatasi. Artinya, subyek dalam eksistensinya sebagai seorang ibu, 

berusaha mencegah kondisi-kondisi buruk yang dapat saja menimpa 

dirinya dan bayinya. Semua itu dilakukan sebab subyek telah menyadari 

kecemasannya, kemudian memutuskan untuk membangun tanggung 

jawab dan memberi makna atas apa yang sedang dialami.  

Selain persoalan menyadari kecemasan, subyek, dalam hal ini baik 

primigravida maupun multigravida keduanya menyadari akan kebutuhan 

sosialnya masing-masing. Dalam penelitian ditemukan bahwa, kebutuhan 

yang paling diperlukan subjek untuk mengatasi permasalahan psikologis, 

seperti kecemasan dan ketakutan adalah kehadiran orang lain, dalam hal 

ini suami dan kerabat/keluarga dekat lainnya. Kehadiran dan dukungan 

otrang-orang terdekat, terutama suami, menjadi bagian penting yang 

sangat membantu subyek dalam mengurangi bahkan mengatasi ketakutan, 

kecemasan akan ketidakberdayaan menjalani masa pengasingan tersebut 

sendirian. Kebutuhan dukungan sosial ini disadari oleh setiap subjek 

dalam pengasingan. Meskipun budaya mengharuskan subyek mendapati 

tanggungjawab dalam eksistensinya selama pengasingan, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tetap tidak melepaskan subyek dari 
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kebutuhannya akan kehadiran orang lain. Hal ini berarti kehadiran orang 

lain menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran 

seseorang, sehingga orang tersebut dapat mencapai eksistensinya. Hal ini 

dijelaskan oleh Corey (2010), bahwa setiap individu membutuhkan orang 

lain untuk mendapatkan kesadaran akan kebutuhannya terhadap sesuatu 

kemudian berusaha untuk menyelesaikannya.   

Penelitian ini juga menemukan perbedaan antara subyek pada 

penelitian dan di suku Boti Dalam dan di desa Putun. Oleh karena tingkat 

kekentalan dan pengaruh tradisi budaya, pola pikir, bahkan pendidikan, 

membuat masyarakat desa Boti ditemukan lebih mempertahankan pola 

tradisi dan ritual dengan cara tradisional dibanding masyarakat desa 

Putun. Hal ini memberikan perbedaan pada masalah dan juga kebutuhan 

atas masalah yang dialami subyek dalam pengasingan. Subyek di desa 

Putun banyak mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat, oleh 

karena sejak hari pertama berada dalam rumah bulat, subyek sudah dapat 

keluar-masuk seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun 

berbeda dengan subyek di desa Boti yang harus berada di dalam rumah 

bulat selama 4-7 hari tanpa boleh keluar, bahkan tidak mengenakan 

pakaian apapun. Kondisi tersebut berpengaruh secara psikologis pada 

setiap subyek. Sehingga diketemukan bahwa subyek penelitian di desa 

Boti memberikan keluhan psikologis yang lebih tertekan dibanding 

subyek di desa Putun. Perbedaan ini menunjukkan sistem interaksi 

budaya, psikologis, biologis dan spiritual yang berbeda-beda sangat 

ditentukan oleh bagaimana budaya tersebut memberikan nilai-nilai 

kehidupan bagi masyarakat. Negron, Martin, Almog, Balbierz & Howell 

(2013) mengatakan bahwa perspektif etnis budaya selalu memobilisasi 

pemaknaan yang berbeda bagi masyarakatnya.    
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Pernyataan subyek primigravida menunjukkan reaksi secara 

emosional ketika kecemasan dan ketakutan berada dalam rumah bulat 

melanda dirinya dan bayinya. Dari sini dapat diketahui, bagaimana 

kemudian kecemasan tersebut membentuk suatu tanggung jawab dalam 

diri subyek untuk sepenuhnya menjadikan dirinya sebagai seorang ibu. 

Tanggung jawab tersebut diawali dengan kesadaran diri, bahwa 

sesungguhnya subyek sedang berada dalam suatu kelindan sosok dirinya 

bertanggung jawab penuh untuk melindungi diri dan melindungi satu 

orang lagi, sebab tidak ada yang dapat menolong keduanya. Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh Rollo May (dalam Schneider, John & 

Illene, 2009), bahwa manusia adalah makhluk yang bisa menyadari dan 

oleh karenanya, manusia bertanggung jawab atas keberadaannya tersebut.   

Lain halnya dengan subyek multigravida, subjek sebelumnya 

memiliki eksistensi yang berbeda dari subjek primigravida sebelumnya. 

Klasifikasi ini dapat dijelaskan pertama melalui kesadaran subyek sendiri. 

Tingkat kesadaran subyek multigravida lebih tinggi dari subjek 

primigravida. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kierkegaard 

(dalam Dagun, 1990) bahwa semakin tinggi kesadaran, maka semakin 

utuh diri seseorang. Tanggung jawab dilandaskan pada kesanggupan 

untuk sadar. Selanjutnya, dengan kesadaran, seseorang bisa memahami 

tanggung jawabnya untuk memilih atau membuat keputusan terbaik.  

Manusia mempunyai kesanggupan untuk mengkonfrontasikan 

sistem-sistem nilainya sendiri dan mengindoktrinasi diri dengan 

keyakinan-keyakinan, gagasan-gagasan dan nilai yang berbeda, sehingga 

akibatnya, mereka akan bertingkah laku yang berbeda dengan cara mereka 

bertingkah laku dimasa lalu. Jadi karena berpikir dan bertindak sampai 
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menjadikan dirinya bertambah, mereka bukan korban-korban 

pengondisian masa lalu yang positif (Corey, 2010). 

Manusia adalah makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan 

dirinya sendiri. Secara psikologis, pengalaman ibu nifas dalam rumah 

bulat, membuat ibu menemukan makna dirinya secara otentik, yang 

ditunjukkan dengan kemampuan menghadapi kecemasan, menentukan 

pilihan, dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekadar korban 

kekuatan-kekuatan deterministik dari luar dirinya. Gagasan ini menjadi 

sejalan dengan konsep penemuan makna yang dikemukakan oleh Corey 

(dalam Zulfikar dkk, 2017) melalui teori humanistik eksistensial. Corey 

mengatakan bahwa manusia adalah“the self determining being”, artinya 

mahkluk yang sangat mampu menentukan tujuan hidupnya dan 

menggapainya dengan cara-caranya sendiri. Hal ini berarti, ibu nifas 

dalam masa pengasingannya, tetap dirinya sendirilah yang perlu 

menyadari keberadaannya, menentukan bagaimana untuk menjalani 

keadaan tersebut (saat berada dalam rumah bulat), dan bertanggungjawab 

dalam setiap proses dan pengalaman yang dijalaninya. Proses menemukan 

makna tersebut menentukan bagaimana kehidupannya di saat itu dan 

bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang bersama keluarga.   

Eksistensi makna ibu primigravida berada pada taraf 

pembentukan, dimana ibu masih rentan dengan kecemasan, ketakutan, 

kejemuan, dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Ibu multigravida 

dengan pengalaman-pengalaman pengasingannya, telah mampu 

membentuk eksistensi makna atas diri dan hidupnya, sehingga berbagai 

gangguan psikologis tidak banyak ditemukan pada pengalaman maupun 

reaksi emosi ibu multigravida. 
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Hasil penelitian juga telah menunjukkan bahwa dukungan 

keluarga, masyarakat, terutama dukungan suami merupakan  kebutuhan 

yang paling banyak diperlukan oleh subjek, baik primigravida, maupun 

multigravida. Dukungan sosial tersebut kemudian menjadi salah satu 

jembatan bagi timbulnya iman dan pengharapan yang menjadi kunci 

kesejahteraan, dan eksistensi ibu yang lebih bermakna dalam tumbuh 

kembang bayi, juga bagi kehidupan di masa yang akan datang setelah 

keluar dari rumah pengasingan. 


